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Modi posts video of
feeding peacocks

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Prime Minister Narendra
Modi on Sunday posted a
video on his social media ac-
counts in which he is seen
feeding peacocks at his resi-
dence during his morning
exercise routine.  The 1.47-
minute video also has a few
glimpses of  the prime minis-
ter's daily walk from his
home to his office within the
Lok Kalyan Marg residence.

Peacocks are often a regu-

lar companion of  the prime
minister during his exercise,
sources said, noting that he
has long shared an "unbreak-
able bond" with the environ-
ment and has also written
two books on the matter. At
his residence, Modi has
placed elevated structures,
often found in rural India,
where birds can make their
nests, they said.

Modi also posted a Hindi
poem, 'An ode to nature',
with the video.

Covid caseload in India
breaches 30-lakh mark 

MV CORRESPONDENT

New Delhi
India's Covid-19 tally sprinted
past the 30-lakh mark, just 16
days after it crossed 20 lakh,
while 22,80,566 people have re-
cuperated in the country so
far pushing the recovery rate
to 74.90 per cent, according to
the Union Health Ministry
data.

Covid-19 cases in the coun-
try jumped from 10 lakh to 20
lakh in 21 days. It took 110
days for Covid-19 cases in the
country to reach one lakh,
while just 59 days more to go
past the 10-lakh post. With a
single-day spike of  69,239 in-
fections, India's Covid-19 case-
load mounted to 30,44,940,
while the death toll climbed to
56,706 with 912 fatalities being
reported in a span of  24-
hours.

The Covid-19 case fatality
rate has declined to 1.86 per
cent. There are 7,07,668 active
cases of  coronavirus infection
in the country which com-

prises 23.24 per cent of  the
total caseload.

According to the ICMR, a cu-
mulative total of  3,52,92,220
samples have been tested up to
August 22, with 8,01,147 sam-
ples being tested on Saturday.
Of  the 912 fresh deaths, 297 are
from Maharashtra, 97 from

Andhra Pradesh, 93 from Kar-
nataka, 80 from Tamil Nadu
and 70 from Uttar Pradesh.

Of  the total 56,706 deaths,
Maharashtra has reported the
maximum at 21,995 followed by
6,420 in Tamil Nadu, 4,614 in
Karnataka, 4,284 in Delhi and
3,189 in Andhra Pradesh.

110 days to reach 1 lakh
59 days more to reach 10 lakh
10 lakh to 20 lakh in 21 days
20 lakh to 30 lakh in 16 days

Railways cancels 1.78 cr tickets in 5 months
MV CORRESPONDENT

Bhopal
The Railways has cancelled more than
1.78 crore tickets since March this year
due to the coronavirus pandemic and
refunded an amount to the tune of  Rs
2,727 crore, a RTI has found.

The RTI has found that the Railways,
which had suspended its passenger
train services since March 25, can-
celled 1,78,70,644 tickets. This is for the
first time the Railways has refunded
more than it has earned from ticket
bookings, registering a negative pas-
senger segment revenue of  Rs 1,066
crore in the Covid-19-hit first quarter
of 2020-21.

Last year, while the Railways had re-
funded Rs 3,660.08 crore for the April 1-
August 11 period, it also earned Rs

17,309.1 crore in the same period.
An official explained that due to the

suspension of  services, tickets booked
for travel in April, May and June were
offered refunds, while fewer tickets
were booked during these three
months and the ensuing period due to
the restrictions.

The first three months of  this finan-
cial year, when the Railways had to

suspend all its regular passenger serv-
ices, the national transporter's revenue
was in the negative -- Rs 531.12 crore in
April, Rs 145.24 crore in May and Rs
390.6 in June (all in negative). In the
last fiscal, it had earned Rs 4,345 crore
in April, Rs 4,463 crore in May and Rs
4,589 crore in June.

As of  now, the Railways has can-
celled all regular passenger services
indefinitely. In the first quarter of  the
2019-20 fiscal, the Railways had earned
Rs 4,345 crore in April, Rs 4,463 crore
in May and Rs 4,589 crore in June.

In the RTI filed by Madhya Pradesh-
based Chandra Shekhar Gaur, the
Railways has said that no amount/can-
cellation charges has been deducted
for cancellation of  tickets for trains
stopping due to Covid-19.

Refund overtakes
ticket revenue 
for first time

Daughter of migrant worker aces
university exam in Kerala 
MV CORRESPONDENT

Kochi
Getting a university first
rank was never in the
mind of  Payal Kumari,
daughter of  a migrant
worker from Bihar who
topped the BA Archaeol-
ogy course in the Kerala-
based Mahatma Gandhi
University, surmounting all
odds, including financial
woes.

Paying the annual college
fee of  Rs 3,000 itself  was a
big problem for her family,
which migrated to Kerala
nearly two decades ago, but
thanks to good samaritans
including, her teachers, she
overcame the hurdle and
has now set her eyes on
post-graduation in the pres-
tigious JNU and on civil

services.
Kumari's father Pramod

Kumar, hailing from Go-
saiymati village in
Sheikhupura District in

Bihar, had reached Kerala
19 years years ago seeking a
better life for his family.

All praise for her History
lecturer Priya Kurian,

Payal said the teacher had
paid her first year fees
learning about the plight of
her family, living in a two-
bedroom rented house in
Kochi.

Her father and mother
Bindu Devi have always en-
couraged her to study as
much as she wanted and
there had never been pres-
sure for marriage, she said.

The tongue twisting
Malayalam language was at
first difficult, but she soon
learnt it along with her
elder brother Akash
Kumar, who is now em-
ployed, and sister Pallavi
Kumari, presently doingBsc
Physics. But at home, the
family speaks in Hindi, as
parents do not know much
Malayalam, she said.

Payal Kumari with family.

5 of family found 
hanging at home

MV CORRESPONDENT

Tikamgarh
A retired government employee,
his wife and three other family
members, including a four- year-
old child, were found hanging at
their home in Madhya Pradesh's
Tikamgarh district on Sunday,
police said. Police said initial in-
vestigation suggested the family
members committed suicide, but
no note was recovered from the
spot.

Some neighbours of  the vic-
tims, who lived in Khargapur
town, about 35 km from the dis-
trict headquarters, alerted the
police after they did not see any-
one coming out of  the house in
the morning, Superintendent of
Police Prashant Khare said. The
police later reached the spotand
got opened the door which was
bolted from inside.

They found Dharamdas Soni

(62), a retired state government
employee, his wife Poona (55),
their son Manohar (27) and
daughter-in-law Sonam (25)
hanging from a ceiling, and a
four-year-old grandson hanging
from a window grill. 

Soni, his wife, daughter-in-
law and the grandson were
found dead in one room, while
his son Manohar was found
hanging in another room of  the
house.

Khargapur area police inspec-
tor Sunil Sharma said according
to initial investigation, Soni,
who retired from the states vet-
erinary services, recently sold
two acres of  land and his son
Manohar wanted money from
him to buy a shop to earn his
livelihood. Soni was averse to his
son's idea following which their
relationship turned sour, he
said.

Education 
Ministry invites
suggestions 
on NEP

MV CORRESPONDENT

New Delhi
The Ministry of  Education
has invited suggestions
from school teachers and
principals on the imple-
mentation of  the new Na-
tional Education Policy,
Union Minister Ramesh
Pokhriyal 'Nishank' said on
Sunday.

The NEP approved by the
government last month re-
places the 34-year-old Na-
tional Policy on Education
and is aimed at paving the
way for transformational
reforms in school and
higher education systems to
make India a global knowl-
edge superpower.

Teaching up to Class 5 in
mother tongue or regional
language, lowering the
stakes of  board exams, a
single regulator for higher
education institutions, ex-
cept for law and medical
colleges, and common en-
trance tests for universities
are part of  the sweeping re-
forms in the new NEP.

Replacing the 10+2 struc-
ture of  school curricula
with a 5+3+3+4 curricular
structure corresponding to
age groups 3-8, 8-11, 11-14
and 14-18 years respectively,
scrapping M.Phil pro-
grammes and implement-
ing common norms for
private and public higher
education institutions are
among other salient fea-
tures of  the new policy.

The suggestions can be
uploaded through a dedi-
cated link from August 24 to
31.

Vardhan hopes
for Indian 
vaccine 
by year-end
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Union Health Minister
Dr Harsh Vardhan has
said that if  everything
goes well, India would
get a vaccine against
the novel coronavirus
by the end of  this year.
Three Covid-19 vac-
cine candidates, in-
cluding two
indigenous ones, are
in different phases of
development in India.

The phase-one
human clinical trials
of  the two indigenous
Covid-19 vaccine can-
didates, one developed
by Bharat Biotech in
collaboration with
ICMR and the other by
Zydus Cadila Ltd, have
been completed and
the trials have moved
to phase-two, ICMR Di-
rector General Dr Bal-
ram Bhargava had
said recently.

The Serum Institute
of  India, which has
partnered with As-
traZeneca for manu-
facturing the Covid-19
vaccine candidate de-
veloped by the Univer-
sity of  Oxford has
been permitted for
conducting its phase
two and three human
clinical trials in India.
It is likely to start the
trials next week.

Meanwhile, the apex
health research body,
ICMR, is in the process
of  developing an on-
line vaccine portal
which will provide in-
formation related to
Covid-19 vaccine de-
velopment in India
and abroad, with the
majority of  the up-
dates in several re-
gional languages in
addition to English.

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Top Congress leaders,
including Rahul
Gandhi, on Sunday re-
quested the government
to defer the all-India
medical and engineer-
ing entrance examina-
tions taking into
consideration the con-
cerns raised by a sec-
tion of  students and
parents amid the coro-
navirus pandemic.

Rahul Gandhi said
the government must
listen to the 'mann ki
baat' of  students and
arrive at "an acceptable
solution", while party
general secretary
Priyanka Gandhi
Vadra sought the post-
ponement of  the Na-
tional Eligibility cum
Entrance Test (NEET)
and the Joint Entrance
Examination (JEE) till
the coronavirus situa-

tion improves in the
country.

Congress leader in
Lok Sabha Adhir Ran-
jan Chowdhury wrote
to Prime Minister
Narendra Modi sug-
gesting that the exams
be deferred, while
Kapil Sibal said these
needed to be postponed.

The JEE (Main) is
scheduled to be held
between September 1
and 6, while the JEE
(Advanced) on Septem-
ber 27. The NEET will
be held on September
13.

On Friday, Education
Ministry officials had
said the JEE (Main)
and the NEET-UG will
be conducted in Sep-
tember as scheduled.
JEE is for admission
into premier engineer-
ing colleges, while
NEET for undergradu-
ate medical courses.

Cong wants NEET,
JEE deferred

Man held for
posting morphed
pictures of PM
MV CORRESPONDENT

Jabalpur
A man has been ar-
rested here in Madhya
Pradesh for allegedly
posting morphed pho-
tographs of  Prime
Minister Narendra
Modi and obscene
comments on a social
media platform, police
said on Sunday.

Parvez Alam, aged
around 28, has been
booked under Indian
Penal Code Sections
292 (sale of  obscene
books, etc), 504 (inten-
tional insult with in-
tent to provoke breach
of  peace) and the In-
formation Technology
Act Section 67 (pub-
lishing or transmit-
ting obscene material
in electronic form),
Gohalpur police sta-
tion's inspector Ravin-
dra Goutam said.
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After rain, IMC resumes cleanliness drive
STAFF REPORTER

Indore
After the water level went
low, the Municipal Corpo-
ration has resumed the
cleanliness drive of  the
rivers and colonies across
the city. After water
drains, the garbage and
debris spread around are
being removed. This cam-
paign was run yesterday
by IMC teams from differ-
ent zones. In these, clean-
ing works in Harsiddhi,
C h h a t r i b a g h ,
Manikbagh, Lalbagh,
Chandrabhaga, Rambagh
etc. were started from
morning itself. Also, the
work of  removing
garbage was also done.

Yesterday after the
water level went up in
Chhatribagh, Machhi
Bazar and the parts of
Khan River, water was
flowing over the bridges
in many places, while
the water reached the
bridge estuaries at Har-
siddhi and Rambagh.
The teams of  the corpo-
ration personnel are
seen around all the
bridges. On the direc-
tion of  the Municipal
Commissioner yester-

day morning, in all the
19 zonals, a cleanliness
drive was carried out in
the river drains under
their respective areas
and started removing
garbage flowing from
the drains with the help
of  staff  and resources.
After the water level de-
creased in many places,
the work of  cleaning the
drains was started in
the evening. According to
officials, all the drains will
continue to be cleaned on
the surrounding edges of
the drains and garbage
discharged from there will
be sent to the trenching
ground.

Due to rain in Kulkarni
Bhatta, the railing of  the
bridge was broken. Sirpur
thalab overflowing started
from Saturday, it was seen
flowing till Sunday morn-
ing. On Sunday people in
the slums are craving for
drinking water and wan-
dering here and there in
search of  water. When the
Rambagh bridge over-
flowed, people started
gathering in a large num-
ber.

As soon as the rain
stopped, people arrived in

many areas of  the city and
took selfie. Inspite of  lock-
down on Sunday, many
people were seen in these
areas with family. In
Solanki Nagar, 70 families
were rescued by the Mu-
nicipal Safety Committee
and the police together. All

the political leaders also
become active, as soon as
they get complaints of  fill-
ing water, they reach
there. In Choti Kazarani,
the police distributed food
packets. Police officers and
employees were alerted
after filling the water in

the houses and raising the
water level in Khan River
and kept taking stock of
the arrangements till
night. Employees sitting in
the corporation control
room actively managed
the constant complaints of
water filling.

All shutters of Yashwant Sagar closed
ALEX MUNDAPUZHA

Indore
All six shutter of  Yash-
want Sagar were com-
pletely opened on
Saturday after heavy
rains and monitoring
was being done there so
that the water does not
reach the villages. On
Sunday, almost all the
gates were closed at four
o'clock. After opening
the gate, officers and
staff were deployed so
that the situation could
be monitored. Many
times the water of  Yash-
want Sagar had reached
the surrounding rural
areas, due to which a lot
of  damage was done
some years back. people
from nearby villages
were in a tizzy they
breathed a sigh of  relief
after the water level
went down.

Due to excessive water
in many villages around
Yashwant Sagar, there
was water logging in the
past, which the villagers
had complained to the
corporation officials.
Due to the water of  Yash-

want Sagar, the villagers
of  the surrounding vil-
lages also remain vul-
nerable. 

All 6 gates were
opened and after the
water level was low, all
the gates were closed
again Sunday morning.
Officials say that five to
eight staff have been de-
ployed for surveillance
there. A few years ago,
the corporation had
deepened the Yashwant
Sagar and after that sev-
eral works were also
done in the areas around
the pond. 

According to munici-
pal authorities, water is
also supplied from parts
of  Yashwant Sagar,
which reaches via lines
from Bada Ganapati to
many other areas. After
the water level came
down, along with cleanli-
ness, some necessary
works were also being
done. Officials say that
monitoring work is
started after the heavy
rains, and once the water
level is low, the cleaning
work starts again.

The road in South Toda being filled with flooded mud.

Ashish Pillai performs
in Chakradhar
Samaroh 

STAFF REPORTER

Indore
Famous Bharatnatyam artist
Ashish Pillai of  Indore per-
formed at 36th Chakradhar Fes-
tival. The festival is an
international dance festival con-
ducted in fond memory of  His
Highness Raja Chakradhar
Singh former king of  Raigarh
(Chattisgarh), who was a doyen
of  Indian Classical music and
Dance accounting for great con-
tribution to uplift Indian Arts.
Owing to Corona and restric-
tions on public event; the event
was organized digitally. Artists
from across the world will be
performing in this 10 day festival
of  dance and music.

Ashish Pillai performed
Bharatnatyam where he show-
cased his artistic skills. In his
performance he presented Shri
Ram stuti written by Tulsidas set
to Raag Yaman Kalyan and Taal
Roopakam. He presented various
episodes from Ramayan includ-
ing Sita Swayamvar, Kevat
prasang and Daitya daman. He
closed his performance with
Thillana in Raag Dhanashree
and Taal Aadi written by Raja
Swathi Thirunal in praise of
Lord Padmanaabh Swamy.

Ashish said he felt privileged to be
selected for the prestigious festival
and performing alongside the artist
of stature of Sharmila
Sharma(Paris), Penaz Masaani,
Ragini Makhar among others. He
expressed his gratitude towards the
royal family, organizing committee,
his parents and his gurus.

3714 Covid patients in 22 days
STAFF REPORTER

Indore
For the last two days, the
Health Department is collect-
ing more samples, but the labs
are not able to conduct tests
in full capacity. The figure
continues to grow despite
fewer samples being investi-
gated. In Saturday’s investi-
gation report, the number of
positive patients reached 12.5
percent.

The way the number of  co-
rona patients in the city was
steadily increasing, the num-
ber of  investigations had also
increased, but the figures
which have been coming for
the last two days are not
showing full capacity. On Au-
gust 20, the Health Depart-
ment had collected 2265
samples, but 1657 investiga-
tions were done and 10.92 per-
cent of  them, i.e. 181 patients,
turned out to be positive for
the first time, while the sec-
ond report of  25 patients also
came positive. After this, on
August 21, 1867 samples were
collected by the Health De-
partment. If  the remaining
samples were also examined,
then the figure could have
been increased, but only 1588
samples could be tested, in
which 12.45 percent patients
were positive. Now the virol-
ogy lab will have to get the re-
maining samples of  two days

tested soon, so that it can be
known how many people are
positive.

In the city alone, 3714 pa-
tients of  Corona have been
found in 22 days of  the
month of  August. Out of
total patients, 2509 patients
have also been discharged.
The number of  total corona
patients in the city has
reached 1161, while 7656 have
been discharged.

The month of  August has

been worrying for the city re-
garding the Corona infection
figures. This month has bro-
ken all records of  number of
patients due to the number of
patients increasing daily.
There have been 45 deaths in
22 days, but it is a matter of
relief  that the figures coming
out of  the corona include
those patients who do not
have symptoms of  corona and
are undergoing treatment at
home.

Tally on the rise in city
STAFF REPORTER

Indore
The way the number of  coro-
navirus-infected patients are
increasing in the city, Covid
hospitals are getting filled
fast. Indore's largest Covid
Hospital Aurobindo has a ca-
pacity to treat 1100 patients
and 1002 patients have al-
ready been admitted there
till Sunday morning. Simi-
larly, the index medical col-
lege hospital has 500 beds for
Covid patients, where 287
have been filled.

The condition is the same
in Government hospitals
also. On Friday, a corpora-
tion officer, being corona
positive, could not be admit-

ted to the Bombay Hospital
because of  non-availability
of  bed and he died later.

After Ujjain SP Manoj
Singh tested Covid positive,
he was being treated in Uj-
jain, but after his health de-
teriorated, he was brought to
Indore and admitted in Au-
robindo Hospital. Singh got
positive because of  being in
touch with Minister Mohan
Yadav. He was also present
during Jyotiraditya Scindia's
Indore visit.

On the other hand, former
MLA of  Indore Jitu Jirati,
admitted in Aurobindo Hos-
pital itself  and Minister
Mohan Yadav are showing
signs of  recovery.

IMC demolishes 
illegal house

STAFF REPORTER

Indore
Municipal corporation officials
has demolished a house which
was under construction. The
house was being constructed on
the land of  septic tank on the side
of  the drain in Nalanda campus
colony developed by Housing
Board.

In the continuous rains on
Saturday, a situation of  water
logging was created in the en-
tire area. On receiving of  the in-
formation, District Collector
Manish Singh, DIG Hari-
narayan Chari Mishra, Corpo-

ration Commissioner Pratibha
Pal reached the spot themselves
and after inspecting found that
the situation of  water logging in
the area is being created due to
the said illegal construction of
house.

Following the instructions
given by the authorities, the Mu-
nicipal Corporation's Removal
Gang demolished the said under-
construction house within few
hours and removed the obstruc-
tion in the drainage. After this,
the water filled in the area flowed
out and the people of  the area got
relief.

Police starts hospital in DRP line
STAFF REPORTER

Indore
The Indore Police has started
the hospital for the treatment
of  policemen and their fami-
lies who provide continuous
services in the corona crisis.
It is being treated at low
rates. Here patients are also
being investigated under one
roof. Various types of
arrangements are also pres-
ent in this hospital.

DIG Harinarayana chari
Mishra said that during the
Corona era, the top officers
of  the Indore police started a

hospital in the DRP line
keeping in mind the health of
their policemen and their
families, where expert doc-
tors are present, who charge
a nominal fee. The team of
doctors is present in this hos-
pital from morning till
evening. Fever and cold
along with other diseases are
also being treated.

Along with this, a separate
department has been created
here regarding Corona. If  a
policeman or a member of
his family is found to have
symptoms of  corona infec-

tion, then they will be noted
and discussed with the
health department and their
Corona examination will be
done so that the concerned
policeman or any member
of  his family gets better
treatment in case of  corona
infection. If  a policeman
suffers from a serious ill-
ness, he is sent to a private
hospital, so that he can be
treated better.

The special thing about the
hospital is that retired police-
men will also be able to get
treatment here.

No internal assessment 
for classes 9 to 12

STAFF REPORTER

Indore
On the lines of  CBSE,
there will be internal as-
sessment of  students of
Madhya Pradesh Board
from classes 9 to 12.
Schools are not opening
in the Corona era be-
cause of  this, students
are not being evaluated.
For this, the Board of
Secondary Education
(MASHIM) will conduct
an online internal assess-
ment. In this regard, the
Chairman of  the Board
related to the action plan
through a video confer-
encing Instructions have
been given to district ed-
ucation officers.

MASHIM is going to

start online learning ses-
sion from 1st September.
The entire course is di-
vided into 12 units and
one has to be finished in
15 days, which is to com-
plete the entire unit in six
months. Each unit will
then be evaluated by the
board.

The entire paper will
be of  100 marks. There
will be objective type
questions of  30 marks, 10
questions of  3 marks and
10 questions of  4 marks.
In this 70 marks will be
sent by the school for in-
ternal assessment and
the board will take the
exam for 30 marks. Based
on this, the result will be
ready.

'Hamara Ghar-Hamara 
Vidyalaya' campaign 
to start soon

STAFF REPORTER

Indore
State Education Depart-
ment has issued a new
order to teachers regard-
ing "Hamara Ghar-
Hamara Vidyalaya"
Abhiyan. Under this,
teachers will have to talk
to five students and their
parents daily on mobile.
During this time, teach-
ers will also solve small
problems on mobile.

Schools are currently
closed due to Corona
virus infection and chil-
dren are studying online.
The Department of  Edu-
cation has also arranged
for students studying in
government schools to
study online.

In addition, educa-
tional programs are
being conducted on Do-
ordarshan and All India
Radio for students from
first to twelfth day.

Under the campaign

from September 1, stu-
dents of  classes VI to
VIII will start educa-
tional programs based
on books. Although the
teachers have to go to the
students 'home due to
the campaign, but this
program has now been
partially amended, be-
cause the teachers have
reached out to the stu-
dents' homes through
the distribution of  edu-
cational material and
their complete informa-
tion have also been
recorded. Now teachers
have been instructed
that one teacher should
contact five students on
mobile every day. Dur-
ing this time, if  possible,
you can also discuss
with the parents of  the
children. Also, if  chil-
dren have any kind of
problem, then try to
solve it on mobile as
well.

Ganesh
Chaturthi 
witnesses
record rainfall
STAFF REPORTER

Indore
Ganesh Chaturthi
day has become
memorable for In-
dore in terms of
rain. For the first
time in 100 years of
available records,
12.5 inches of  water
was rained in a day.
It started raining at
four o'clock on Fri-
day evening, 12.5
inches of  water has
been rained till 5.30
pm on Saturday. So
far, a total of  32.5
inches of  rain has
been received. It is
now just one and a
half  inches behind
the city's total aver-
age rainfall (34
inches). Yashwant
Sagar and Bilawali
are filled 19 and 34
feet only after 24
hours of  rain. There
will be no shortage
of  water by 2022 even
if  the average rain-
fall is 34 inches in
2021.

Reason for rain:
According to expert,
the center of  system
built in Bay of  Ben-
gal remains Indore,
Dewas, Bhopal, Uj-
jain. It is also getting
moisture from the
Arabian Sea, mak-
ing it very powerful.

On 24 and 25 Au-
gust, there is a possi-
bility of  strong
rains. Water will
rain almost every
day till 31 August.
The speed may be
slightly lower.

Due to the dry
spring and the slow
monsoon move till 20
August it was ex-
pected that the aver-
age 34 inches is also
difficult. More than
40 inches of  rain is
expected due to two
days of  rain and
monsoon activity.

Water fell in 22 dis-
tricts of  the state in
24 hours. Maximum
12.5 inches of  water
has fallen in the city.
It is followed by 8.5
in Bhopal, 5 inch
water in
Hoshangabad.

2 labourers
killed, 36 hurt
as bus 
overturns

Ujjain
Two labourers were
killed and 36 others
injured when their
bus overturned in
Madhya Pradesh's
Ujjain district in the
early hours of  Sun-
day, police said. The
accident took place
at around 3.50 am
under Kaytha police
station limits, some
20 km from the dis-
trict headquarters,
police inspector
Pradeep Singh Ra-
jput said.

The labourers,
hailing from Etawah
in Uttar Pradesh and
hired by a contractor,
were on their way to
Ahmedabad, the offi-
cial said. As per ini-
tial investigation, the
bus driver appar-
ently dozed off when
the vehicle was at a
road turning.

As a result, the ve-
hicle overturned
while negotiating a
turn, he said. A 24-
year-old labourer
died on the spot,
while another 26-
year-old victim suc-
cumbed to his
injuries in hospital,
the official said.

The injured
labourers were ad-
mitted in different
hospitals, he said.
"We have registered
a case and further
investigation is on,"
Rajput said. PTI
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കഥ

My family page-ൽ  ഫോ ഫ്ട് ക ൾ അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന്ം, 
ക ഥ, ക വി ത എ ന്്ി വ അ യ യ്ക്്് ന്് തി ന് മ് ള്് 
വാ ട്്്സ്ആ പ് ന മ്് ർ
7034041234
അ യ യ്ക്്് ന്് വ ർ പ് ർ ണ്് വി ലാ സ വ്ം ഫോ ഫ്ട് യ്ം 
അ യ യ്ക്്ാ ൻ മ റ ക്് ര് ത്

സവതുുഷ.്വി.ജജ
കിഴുവിലം,ആറുുിങുുൽ

തനിടകൂൂലിടയപൂൂിെികൂൂാനറിരോ?;കണൂൂൻപൂചൂൂ,കരൂമി
പൂൂൂചൂൂരോടൂരോദിചൂൂൂ.

ആ...എനികൂൂറിയാരമൂൂല,അപൂൂൂപൂൂനംൂഅമൂൂൂരമൂംൂപണൂ്ൂത
ടൂൂൂംപൂറതൂൂൂനൂ്ൂഎലിടയപൂൂിെിചൂൂകഥരകടൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.കൂടംൂബതൂൂിടപൂൂറനൂൂപൂചൂൂക
ളാടരങൂൂിലംൂഇടപൂൂഎലിടയപൂൂിെികൂൂാടനറരങൂ,ൂഈഎലിപൂൂനികൂൂാലതൂ്ൂ?
നൂൂാടപൂൂഒരൂപൂതിഎലിടയപൂൂിെിയകൂൂൂാൻ....?

അലൂൂ...രണൂൂൂനൂൂൂമാെങൂൂളായിടൂ്ൂകൂടൂതലംൂടവജിരറൂൂറിയനരലൂൂനമൂൂടെവീ
ടൂൂൂകാരൂതരൂനൂൂത.ൂനടലൂൂരൂഫിഷ്രോളിടോടകൂൂകഴിചൂൂിടടൂൂതതൂ
കാലായി.
അതൂശരിതടനൂ,ൂകരൂമിപൂൂൂചൂൂയംൂെമൂൂതിചൂൂൂ.നൂൂാെമൂകൂ്ൂഗൂഗിളിടൊ

നൂൂൂരോണൂൂിരോകൂൂാംഎലിടയപൂൂിെികൂൂണവിദയൂ...
അവൾപറഞൂൂൂ...കണൂൂനംൂ,കരൂമിയംൂ,ടോധബലൂടമടൂതൂ്ൂകിെപൂൂൂമൂറി

യിരലകൂൂൂരോയി.

ShaunSSheril
STD1
VillaNazarethCBSESchool
Aryanad,Thiruvananthapuram

പുചുുസുതരും

അമൂൂലമൂകളിടൊരാലിനൂരമടല
അമൂൂിളിവനൂൂൂവിരിഞൂൂരപൂൂൾ
അമൂൂരമാടകപൂതൂൂൂനിറഞൂൂൂ
തൂമൂൂപൂൂൂരോൽതാരകളംൂ
ഇമൂൂടമഴൂടനൂൂരൂഗാനവൂമായി
ടചമൂൂകരമടലരാകൂൂിളിവനൂൂൂ
മൂലൂൂകൾപിചൂൂികടളലൂൂാംപൂതൂൂൂ
വലൂൂികൾടമടലൂൂചാഞൂൂാെി.

വിനയകുമാർ.വി.എ.
തുറവുർ,വേർതുുല

നിലാവു

കവിത

HappySelfi കുടുുിവര

ചൂണൂൂനകൂൂംകാടൂൂാടത
മിണൂൂാനാകംൂ
കണൂൂൂകൾടകൂൂനൂൂൂ
പഠിപൂൂിചൂൂൂ
മൂഖാവരണം
കെകൂൂാരടന
കബളിപൂൂിചൂ്ൂ
കെനൂൂൂരോകാൻ
ധൈരയൂംതരൂനൂൂൂ
ആൾകൂൂൂടൂൂതൂൂിലലിഞൂ്ൂ
പരെപ്രംരോരോെമർനൂ്ൂ
ധകകൾരൊർതൂ്ൂ
കമിതാകൂൂൾകൂൂലയാനംൂ
അലിയാനൂമൂളൂൂെവൂാതനൂൂൂയം!
ചമയങൂൂളിലൂൂാടത
ചൂണൂൂിൽരോപൂ്ൂരതകൂൂാടത
ജാെകളിലൂൂാതിറങൂൂൂനൂൂ
ആതൂൂവിശവൂാെം
'ആവരണ'ആഭിജാതയൂമലൂൂാതൂൂ
മൂഖാവരണം
ടൊരോണപൂൂൂെത്കംതനൂൂ
ഗൂണപാഠം
അനവരതംപിനൂൂൂെരാമീ
തൂണിചൂൂീൾ!
രോടൊനൂൂൂമാതതൂം
എടൂൂൂഹൂദയവികാരമായ
പൂഞൂൂിരി
നീകാണാടതരോകൂനൂൂൂ!

ജാസമ്ിൻസമീർ
ഷാർജ

കവിത

മുഖാവരണം

പഴയകൂടൂൂായമൂകളൂടെഓർമൂൂകൾപങൂൂൂവയകൂൂൂാം.കൂടൂൂൂകാരോ
ടൊപൂൂംകൂടംൂബരതൂൂടൊപൂൂംമൂൻപൂഎടൂതൂൂിടൂൂൂളൂൂടെൽഫികൾ
അയചൂൂൂതര.ൂചൂവടെടൊടൂതൂൂിരികൂൂൂനൂൂരീതിയിൽഅെികൂൂൂറി
പൂൂൂം.

സംഗമസമ്രണയിൽ... ഗ വ ൺ മെ ന്്്് ഹൈ സക്്്് ൾ, മ ്പ്് ത്് 
ടം, പ ്ർ വ വി ദയ്ാ ർ ഥി ക ൾ.

വരവായിമാവവലി

What Pakistan means by declaring
Dawood's presence in its territory

AG VALLABHAN

Bhopal
After years of  denial, the Pak-
istan government has finally ad-
mitted that fugitive underworld
don and 26/11 Mumbai serial
blasts mastermind Dawood
Ibrahim is living in Karachi city.
The Pakistan government docu-
ment lists White House, Karachi
as one of  Dawood’s three ad-
dresses in the city of  Karachi,
long suspected to be Dawood’s
base.

The document also lists the
other two addresses- House Num-
ber 37 - 30th Street - defence,
Housing Authority Karachi,
Pakistan and a “Palatial
bungalow” in the hilly
area of  Noorbad,
Karachi as his
residences.

Seeking to
escape from
g e t t i n g
blacklisted by
the Financial
Action Task
Force (FATF), the
global money laun-
dering and terrorist fi-
nancing watchdog,
Pakistan on Friday im-
posed tough financial sanc-
tions on 88 banned terror
groups and their leaders, includ-
ing Dawood Ibrahim, 26/11 Mum-
bai attack mastermind and
Jamaat-ud-Dawa (JuD) chief
Hafiz Saeed and Jaish-e-Mo-
hammed (JeM) chief  Masood
Azhar.

The development is significant
since Islamabad has for years de-
nied that it has sheltered Dawood
Ibrahim Kaskar, who has been
accused of  orchestrating the 1993
Mumbai serial blasts along with
other terrorists.

Indian security agencies have
revealed the details of  various
passports held by fugitive under-
world don and 26/11 Mumbai se-
rial blasts mastermind Dawood
Ibrahim as residing in White
House, Karachi.

According to the security agen-

cies, the fugitive gangster, whose
full name is Dawood Ibrahim
Kaskar, holds several passports
which mention different names
and addresses in India, Pakistan,

Dubai and Commonwealth of  Do-
minica

India has asked Pakistan nu-
merous times in the past to hand
over the fugitive underworld
gangster to face trial for the
crimes committed by him in the
country, but Pakistan always de-
nied.

The Pakistan government is-
sued a sanction order on August
18 proscribing 88 terrorists under
the United Nations Sanction Res-
olution which also named Da-
wood Ibrahim.

Indian officials have said that
Pakistan seems to have accepted
the details of  Ibrahim presented
by India in UN to escape the Fi-
nancial Action Task Force (FATF)
grey list. Being put in the grey list
means Pakistan will find it diffi-

cult to seek loans from interna-
tional lenders and attract foreign
investors.

It is believed that the latest
move by the Pakistan govern-
ment is part of  its efforts to
wriggle out of  the grey list of  the
global money laundering and
terrorist financing watchdog
FATF.

Pakistan Parliament's lower
house passed four bills on August
12 related to the tough conditions
set by the FATF after the govern-
ment and the Opposition reached
a consensus. The legislation was

part of  the efforts by Pakistan to
move from the FATF's grey

list to the whitelist.
Jaish-e-Mohammed
chief  Masood Azhar,

L a s h k a r- e - Ta i b a
founder Hafiz
Muhammad Saeed,
Mumbai terror at-
tack accused Zaki-
ur-Rehman-Lakhvi
and fugitive gang-
ster Dawood
Ibrahim were in
September last year
declared ‘individual
terrorists’ by the In-
dian government
under a new anti-
terror law.

The Indian government’s deci-
sion was taken nearly a month
after Parliament approved a
crucial amendment to The Un-
lawful Activities (Prevention)
Amendment Act, 1967. They
were the first to be declared ter-
rorists under the new anti-terror
law.

Earlier when terrorist organi-
sations were banned, the indi-
viduals associated with them
simply changed names and con-
tinued to carry out terrorist ac-
tivities. This led to difficulty for
governments to chase them
legally and bring them back to
stand for trial in the Indian
courts. The government’s all-
buster claims of  bringing back
Dawood Ibrahim should now be
pursued more vigorously.

Prabhas is perfect 
for the role

Mumbai
Filmmaker Om Raut is gear-
ing up for the screen adaptation
of the epic Ramayana in his
next, "Adipurush", and says he
chose superstar Prabhas for the
titular role as the
actor has the depth
required to essay the
character.

Backed by
Bhushan Kumar's T-
Series, the multilin-
gual project was
announced last week,
with Om tweeting the
first look of the film.

"Adipurush" is
touted as a film cele-
brating "the victory
of good over evil".

Asked what made
him select the
"Baahubali" star for
the role, Om told PTI,
"I think Prabhas is
just perfect. His en-
tire persona, the
calmness that he has.

"His eyes are so
deep, his stance, the
way he carries him-
self, his entire per-
sonality. I could see
'Adipurush' in him
and if  it wasn't him, I wouldn't
have made the film." Though
the director said it is too early to
talk about the aspects of  Lord
Ram's life the film would touch
upon, the team is working hard
towards making the story come
alive on the big screen.

"It is the story of  Prabhu
Ram. It's one aspect of the epic
saga, it's my screen adaptation
of the epic. There are too many
preparations underway. Fortu-
nately, the research is already
in place. From a historical point
of  view, the notes are already
there.

"But when you do a screen
adaptation, there's a lot of  re-
search from authenticity, tech-
nology points of  view. A lot of
storyboards are happening,
asset creation, designing the
characters as we speak." The
film would be a follow-up to
Om's 2020 blockbuster "Tanhaji:
The Unsung Warrior", starring
Ajay Devgn, Saif Ali Khan and

Kajol.
The director said "Adipu-

rush" was an idea he had in his
mind even before "Tanhaji"
went on floors but had put it on
the backburner.

"Back then, I had written a
basic draft after a lot of  re-
search. I spoke to my team and
they were all excited to explore
this again. So the first two
months were spent rewriting it,
updating the screenplay I had
written before and we realised
it worked very well.

"The events didn't change but
the treatment obviously was
made different, something
which reflects today's time.
That's when I narrated it to
Prabhas and met him when
lockdown was over." "Adipu-
rush" is scheduled to go on
floors in January 2021 with an
aim to release theatrically in
2022.

While there are reports that
the filmmaker is in talks with
several other actors for the en-
semble, including Keerthi
Suresh and Saif, Om said the
team is in the midst of finalising
the cast and an announcement
will be made later.

Ramakrishna Mission
Sevashrama seeks 
financial assistance

STAFF REPORTER

Kozhikode
Swami Narasimhananda, Secretary of
the branch center of  Ramakrishna
Mission at Kozhikode, Kerala, called
Ramakrishna Mission Sevashrama
appealed for financial assistance to-
wards the running of  the school and
the polyclinic run for the local under-
privileged by addressing their health-
care and education needs.

The Ramakrishna Math and Ra-
makrishna Mission was founded in
1897 by Swami Vivekananda with an
aim to work for the good of  the world
while striving to get spiritual experi-
ence. Ramakrishna Mission
Sevashrama was started in 1930 and
serves the local underprivileged com-
munity through its higher secondary
school and a polyclinic. According to
the rules framed by its founder, Swami
Vivekananda, all the branch centers
of  the Ramakrishna Mission have to
independently manage the sources of
revenue for the operations of  the
branch with no financial support from
its headquarters.

Constantly struggling with scant re-
sources, the polyclinic offers services
in various departments like dental,
pathology, ENT, general medicine,
physiotherapy, and paediatrics. The
treatment is provided at quite conces-
sional rates. However, it is not suffi-
cient to sustain the operations.

The higher secondary school caters
to the underprivileged section of  the
local community and has more than
3000 boys and girls. The buildings have
become many decades old and require
extensive repairs and renovation.
Added to this is the need for upgrad-
ing the school infrastructure to keep
pace with the fast-changing technol-
ogy.

The donations can either be made
by cheque favouring ‘Ramakrishna
Mission Sevashrama’ or deposited
into the following account with an
email to kozhikode@rkmm.org men-
tioning the donor’s complete address
and PAN:

Bank Account Details:
Name of  the Account: 
Ramakrishna Mission Sevashrama
Name of the Bank: State Bank of India
Name of  the Branch: Kallai,
Kozhikode
Account Number: 10261949274
IFSC: SBIN0002252

Om Raut on Lord 
Ram in 'Adipurush'
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നോൊഃസമസര്ാഃസഖുിനോഭവനുുു
1195ചിങുും08 മഹുെം04
2020 ഓഗസു്ുുു24രിങുുൾ

മാർകേസംുആമുവർസംഘവംു
വിഖയുാതനോളംബിയനദോവേിസുു്ുു ഗടബുിദയല ഗാരസിയ
മാരദകസിനുുു(1927-2014)ഭാരയുനമ
ഴസുിഡസ്ബാരചുുപദൊേകഴിഞുു15
നുഅനുുരിചുുപശുുാതുുേതുുില,അ
ദദുുഹതുുിനുുുമഹാവിജയതുുിനുുുപി
നുുിനേശകുുികനളപരിദോധികുുാം.
മാരദകസ്ദോകതുുിനേസീരിയ

സ്ദോവലവായനകുുാരുനരബനുുു

വാണ.ു 1967മുതലദോകംഎദപുു
ഴംുദകളകുുാനആടഗുഹികുുുനുുസാ
ഹിതയുനാമമാണത.ുഅതുദകവേംഒ
രുവയുകുുിയുനരദപരലുു.അതുോറുുിന
ദമരികുുയുനര ചരിടതുതുുിനുുു പുടുുാ
ണ.ുഅതുഒരുടപുദതുയകെിയേിസതുുി
നുുു മാനസികാവസുുയാണ.ു അതി
നനമാജികുുലെിയേിസംഎനുുാണു
വിളികുുുനുുത.ു മാരദകസ് എനുുതു
സപ്ാനീഷ്സാഹിതയുതുുിനുുുആനക
ദപരാനണനുു് പെയുനുുതാണു ശരി.
അതുോറുുിനദമരികുുയുനരചരിടതുതുുി
ദേകുുുളുുഒരുകുറുകുുുവഴിയാണ.ുഅ
ദദുുഹതുുിനുുു"വണഹണടഡുഡുഇദയ
ഴുസ്ഓഫുദോളിറുുുയുഡു'(ഏകാനുുത
യുനര ഒരു നുറു വരഷങുുള) എനുു
ദോവോണുഎലുുാറുുിനംുകാരണം!ഇ
തിനന മുനനിറുതുുിയാണദലുു മാര
ദകസിനുദോബലകടുപസ്(1982)േ
ഭിചുുത.ുഅതുസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിലപു
െതുുിെങുുിയതുമുതലഒരുകുതിപുുാ
യിരുനുുു. പകരചുുവയുാധിയുനര ദവഗ
തുുിലവിറുുഴിഞുുു.ഈഭാഷയിലഇ
തിദനകുുാളവിറുുഴിഞുുഒരുപുസത്ക
ദമയുളുുു.അതുകബബിളാണ.ുഅമുു
തു േശേകുും ദോപുുി വിറുുഴികുുനപുുടുു
ദോവലനാലപുതുുിയാറുഭാഷകളില
പുെതുുിെങുുി.ഇതുദോവേിനുുുമഹാ
ആദോഷമാണ;ു അലുു ദോവേിസുുുുി
നുുുആദോഷമാണ.ു

ടെഴസുിഡസ്ബാർചുു
എനുുാല മാരദകസിനുുു വിജയം
എങുുനനയാണുഉണുുായതു?അതില
മുനുു്വയുകുുികളനിരണായകമാണ.ു
ആേയുനതുുയാളമാരദകസിനുുുഭാരയു
നമഴസുിഡസ്ബാരചുുയാണ.ുഅവനര
അദദുുഹം നചറുപുുതുുിദേ തനനുു ക
നണുുതുുിയതാണ.ു പതിമുനുുാം വയ
സില തനനുു വിവാഹാഭയുരഥന നര
തുുി. വരഷങുുളകതുുിരുനുു് വിവാ
ഹിതരായി.എണപതുുിദയഴാംവയ
സിോണുനമകസുിദകുുയിലനമഴസുി
ഡസ്വിരവാങുുിയത.ു
1958ോയിരുനുുുവിവാഹം.ആകാ
േതു്ുഅവരസാമുുതുുികദുരിതതുുി
ോയിരുനുുു.1961ലനമകസുിദകുുയി

ലവനുു്താമസംതുരങുുി
യദശഷമാണ,ു ദനരദതുു
തുരങുുിവചുു "ഏകാനുുത
യുനരഒരുനുറുവരഷങുു
ള'ുനരഎഴുതുു്പുനരാരം
ഭിചുുത.ു ദോേിയിലുുാതുു
കാേംമാരദകസിനനദവടുു
യാരി. സിഗരറുു് വാങുുാന
ദൊലംു പണമിലുുായിരു

നുുു.വീടുുുസാധനങുുളവിറുുുംപണയം
വചുുുംകരംവാങുുിയുമാണുകഴിഞുു
ത.ുഎലുുാംനമഴസുിഡസ്ഒറുുയകുുുാണു
ദോകുുിയത.ുദോവലപുരതുുിയായ
ദശഷം490ദപജുളുുദോപുുിബയുുന
സ്അദയഴസുിനേ(അരജുുുീന)ഒരു
ടപുസാധകനുഅയചുുുനോടുകുുണമാ
യിരുനുുു.മാരദകസംുഭാരയുയംുദൊ

സുു്ുുഓഫീസിലനചനുുദപുുളതപാല
ചാരജായി എണപതുുിമുനുു് നപ
ദസാസ് (കെനസി) ആവശയുനപുുടുുു.
അടതുയംുപണംഇലുുാതുുതുനോണുു്
ദോവലരണുുായിപകുതുു്ആേയുഭാ
ഗംഅയചുുു.ബാകുുിപിനുുീരാണുഅയ
ചുുത.ുഎനുുാലദോവലപുെതുുുവ
നുുദോനരേമുുതികളുനരജീവിതംഅ
തിദവഗംമുദനുുെി.

കാർടെൻബാൽടസൽസ്
മാരദകസിനുുു സാഹിതയുജീവിത
നതുുമാറുുിമെിചുുരണുുാമനതുുവയുകുുി
ദോകംകണുുഏറുുവംുവേിയേിറുുെെി
ഏജുുുായകാരനമനബാലനസലസ്
എനുുവനിതയാണ.ുഅവരായിരുനുുു

മാരദകസിനുുു
ഏജുു്ു . 1960
മുതല1980വ
നര ോറുുിനദമ
രികുുനസാഹി
തയുതുുിനുുു വ
സനുുകാേമാ
യിരുനുുു. ദോ
കതുുിനുുു ടശു
ദുു ആ കാേ
തുു് ോറുുിനദമ
രികുുയിദേകു്ു

തിരിഞുുു.ഇതിനുകാരണകുുാരികാ
രനമനായിരുനുുു.അവരകു്ുമുനുുുദോ
ളംഎഴുതുുുകാരുനരഇടുപാടുകളന
രതുുാനുണുുായിരുനുുു.
പാരീസിലകാരനമനനരതുുിയ
കാരനമനബാലനസലസ്േിറുുെെിഏ
ജനസി(1956)എഴുതുുുകാരകുു്ദവ
ണുുിനിയമങുുളനൊളിനചുുഴുതി.അവ
രവിദേശസുുാപനങുുളുമായിപരിഭാ
ഷയകുുുും ടപുസാധനതുുിനുമായി ക
രാറുകളുണുുാകുുി.അവരുനരകരാറുക
ളിലുനരയാണു മാരദകസ് ഉളനപുുനര
ോറുുിനദമരികുുനഎഴുതുുുകാരധനി
കരായത.ുകാരനമനഎഴുതുുുകാരകു്ു
ടപുദൊജനകരമായാണുകരാരഉണുുാ
കുുിയതു.പരിഭാഷയകുുു്കുെഞുുകാ
ോവധിയാണുനലകുുക.പകരപുുവകാ
ശംരചയിതാവിനുതനനുുനലകുി.
പേരകുുുംമുഴുവനസമയഎഴു

തുുുകാരായിതുരരാനകാരനമനുുുഇ
രനപരലുകളസഹായിചുുു.മാരദകസി
നു കാരനമനുമായി അതുുബനുുമാ
യിരുനുുു.അദദുുഹംഅവരകു്ുപുസത്
കങുുളസമരപുുിചുുിടുുുണുു്.നാലപുതുു
ഞു്ുദോകഭാഷകളില"ഏകാനുുതയു
നരഒരുനുറുവരഷങുുള'എതുുിചുുഅ
തുുുതവനിതയാണുകാരനമന.

ഗരുിരറിറബാസ
മാരദകസിനുുുസരവവയുാപനതുുി

നുകാരണമായമുനുുാമനതുുയാളപ
രിഭാഷകനായടഗുിഗെിെബാസയാണ.ു
അദദുുഹം നകാളംബിയ യുണിദവ
ഴസുിറുുിയിനേ നടുൊഫസൊയിരുനുുു.
അദദുുഹവംുഒരുമഹാതുുുതമാണ.ുഅ
ദേഹംസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിനേനവത
രംഗതുുിലനപുുടുുമികുുകുതികളംുഇം
ഗുുീഷിനേതുുിചുുു. െബാസ പരിഭാഷ
നപുുടുതുുിയനതലുുാംനനുുായിസവുീക
രികുുനപുുടുുു. ഒെിജിനേിനനനവലുുുനുു
പരിഭാഷയാണു െബാസയുദരത.ുഅ
തുനോണുുാണുമാരദകസ്പെഞുുതു
തനുുുസപ്ാനിഷ്ഭാഷയിലുളുുദോ
വേിദനകുുാള മികചുുതാണു െബാസ
യുനരപരിഭാഷനയനു്ു.
ദോവേിസുു്ുുവദേദോദോരതുു

സാരപെഞുുതനുസരിചുുാണുഏകാ
നുുതയുനരഒരുനുറുവരഷങുുളെബാ
സഏനറുുടുതുുത.ുഎനുുാലമാരദകസ്
ഇതിനായിവരഷങുുളതനനുുകാതുുി
രിദകുുണുുിവനുുു.െബാസഇലുുായിരു
നനുുങുുിലഒരുോറുുിനദമരികുുനസാ
ഹിതയുവസനുുംഉണുുാകിലുുായിരുനുുു.
മാരദകസ്വിരവാങുുിയതിനുപി

നുുാനേആ മുവരസംഘവംുഇതാക
ളിസുുേം ഒഴിചുുിടുു് പിനവാങുുിയിരി
കുുുനുുു.ഇവരദോകനതുുമാറുുി.പുതി
നൊരുസാഹിതയുസാരസവുതംഇവര
സംഭാവന നചയതു.ു ഈഫല രവര
ദൊനേഒരുപുതിയഅനുഭവംസാ
ഹിതയുതുുില സുഷുുികുുാന, ദോക
നതുു മുഴുവനനുറു വരഷങുുളുനര
ഏകാനുുതഅനുഭവിപുുികുുാനഅവ
രകുു്കഴിഞുുു.ശരികുുുംഅനോരു
വിപുുവമായിരുനുുു.എഴുതുുുകാരുനര
അസത്ിതവുനതുുതനനുുപുനരനിരവ
ചിചുുകാേമാണുകരനുുുദൊയത.ു
ഏകാനുുതയുനരഒരുനുറുവരഷ

ങുുളസപ്ാനിഷിലംുഇംഗുുീഷിലംുവ
നുുതുനോണുുാണുതിരിചുുെിയനപുുടുുത.ു
ആദോവലആേയുംമേയാളതുുിോ
ണുവനുുനതങുുിലവായികുുാനനോ
ളുുാതുുതുഎനുു് വിേയിരുതുുനപുുടു
മായിരുനുുു.
ദോവേില,നവളിപാനരനുുദൊ
നേമാരദകസ്എഴുതിയഒരുവാകയുമു
ണു്ു:"വസത്ുകുുളകു്ുഅവയുദരതായ
ഒരുജീവിതമുണു്ു.അവയുനരആതുുാ
വിനന ഒനുുുണരതുുുകദയ ദവണുുു.'
ഈതാദുകുലഉപദൊഗിചുുാണുഅ
ദദുുഹംഎഴുതിയത.ുഒരുസാങുുലപുിക
ടഗുാമതുുിനേ തേമുെകളുനര കഥയാ
ണുപെയുനുുത.ുമുഷിപുുുണുുാകുുാവുനുു
വിഷയമാണ.ു എനുുാല ദോവേിസുു്ുു
ആമുഷിപുുലുു,അതിശയങുുളാണുബാ
കുുിവചുുത.ുജീവിതംഅതിശയകരമായ
യാഥാരഥയുമാണ.ുരകുും മുെിയിലനി
നുുിെങുുി, ജീവനുളുു വസത്ുവിനന
ദപുുനേ,നതരുവിലുനരസഞുുരിചു്ു,ക
യറുുംകയെിവീടുുിദേകു്ുനചനു്ുഅടുകുു
ളയിനേതുുുനുുതുകേനംേിനയാഥാര
ഥയുമലുു;അതുനമുുുനരഭാവനയുനരയാ
ഥാരഥയുമാണ.ു അവിശവുസിനീയമായ
യാഥാരഥയുമാണ.ുഎനുുുംസംഭവികുുാ
വുനുുജീവിതതുുില,ഏതുതരംആ
ദോചനയംുടഭുാനുുമായിതുുീരംു.

െവിര

വഴിഒരുോരശനികടപുശനുമാണ.ുേകുുുയംസാകുുാതകുരികുുു
നുുതിലുനരവഴിഇലുുാതാകുനുുു.വഴിേകുുുയമലുു.അതുനോണുു്
ഓരമകളിനേപുരാതനവഴികളനാംമണുുിടു്ുമുരരുത.ുഓരമക
ളനിരമിനചുുടുകുുണം.വഴിഎദപുുഴംുപിരിയുകയാണ.ുജനന
തുുിനുുുയംുമരണതുുിനുുുയംുഓദൊവഴി.കുടുുിമുടുുാതുുവഴി.
മനസിനേവഴികളജേതുുിനേനുുദൊനേമാഞുുുദൊകുനുുു.
നിഷജിദോഎനുുയുവകവിയുനര"വഴി'(എഴുതു്ു,ജുകേ)
യിലഒരുവഴിവിചാരമുണു്ു.പരവതങുുളംുമരുഭുമികളംുഅവ
യുനര വഴികള വായുവിലംു നവളുുതുുിലംു ഉദപകുുികുുാറു
നണുുനു്ുകവിഎഴുതുനുുു.കവിയുനരകാഴചുയിലമണുുിലംുമര
ചുുിലുുകളിലംുഒരുദൊനേവഴികളദതരാവുനുുതാണ.ുഎനുുാല
വീടുുിനുളുുിനേവഴികനളകുുുെിചു്ുഅടതുഉെപുുിലുു.കവിതയിലഇ
ങുുനനവായികുുാം:
"വീടുുിനുളുുില
നരനുുുനരനുുു
നതറുുായവഴികള
കനണുുടുകുുുകഅതികഠിനം'.
അജുുാതവഴികളഎവിനരനിദനുുഇനിയംുനവളിനപുുരാ
നുണു്ു.

വഴിയുടെദാർശനികത

ൊലമുതരുെൾുു
മമ്്്ട്്ി
സിനിമദൊടുളുുതനുുുഅഭിനിദവശംസഫേമാകുുു
നുുതിലഎം.രി.യുനരരചനകളകു്ുപങുുുനണുുനു്ുമമുുു
ടുുിപെയുനുുതിലസൗദുുരയുമുണു്ു.നാലുനകടു്ുവായിചുു
ദപുുളഅതിനേകഥാപാടതുമായി,സംഭാഷണങുുള
ഉരുവിടുുുനോണുുാണുഅഭിനയം പരിശീേിചുുനതനുു്
വിനയദതുുനരഅദദുുഹംനവളിനപുുടുതുുുനുുു.
കെ.എം.െരെൻ
"താന ദോവേില ഒരുസന്പഷയുേിസുു്ുുആനണനുു്
സാഹിതയുവിമരശകനായനക.എം.തരകനപെയുമാ
യിരുനുുു.
റോസിറോമസ്
സി.നജ.ദോമസിനുുുഭാരയുഎനുുതിലുപരിവിമരശക
നായഎം.പി.ദൊളിനുുു മകളഎനുുനിേയിോണു
ദോസിദോമസ്എനുുുംഏതുസമയതുുുംനവടുുിതുുുെ
നു്ുപെഞുുത.ുഎം.പി.ദൊളിനുുുമുനപിലസി.നജ.ആ
രുമലുുഎനു്ുഅവരപെഞുുിടുുുണു്ു.
റോസഫ്മ്ണ്്റശ്്രി
മഹാവിമരശകനായിരുനുുദോസഫുമുണുുദശുുരിഒരു
ദോവലഎഴുതിയിടുുുണു്ു-നോഴിഞുുഇേകള.അ
ദദുുഹതുുിനുഒരുദോവേിസുുുുായിഅെിയനപുുരണനമ
നുുായിരുനുുുആടഗുഹനമനു്ുടപുമുഖപടതുടപുവരതുുക
നായിരുനുുപി.ടശുീധരനപെഞുുദോരകുുുനുുു.
വി.ടി.ഭട്്െിരിപ്്ാട്
ഒരുഉലപുതിഷണ്ുവാകുനുുതുഎങുുനനയാനണനുു്
പഠികുുാനവി.രി.ഭടുുതിരിപുുാടു ഒരുഇനസുുുുിറുുുയുടുുിലംു
ദൊയിടുുിലുു.ഔപചാരിക വിേയുാഭയുാസമിലുുാതിരുനുു
അദദുുഹംഒരുതീനപുുരിയായിരുനുുു."അടുകുുളയില
നിനു്ുഅരങുുദതുുകു്ു'എനുുനാരകനമഴുതിയവി.രി.
മറുുുളുുവരകു്ുഒരുപാഠയുവിഷയമായിതുുീരനുുു.

വാകുുുെൾുു
1)എനികു്ുഅസാധയുമായചിടതുങുുളാണുഞാനവരചുുിടുുുളുു
ത;ുഅനതങുുനനസാധയുമാകുുാനമനുു്എനികുു്പഠിദകുുണുുതു
ണുുായിരുനുുു.
-പാദബുാുപികുുാദോ
(സപ്ാനിഷ്ചിതരുൊരന)
2)ശരതകുാേതുു്ഞാനോരുസതയുംതിരിചുുെിഞുുു;എനുുു
യുളുുിലഅദപുുളഅദുശയുമായദവനോയിരുനുുു.
-ആലദബരകമയുു
(തരുഞു്ുനോവലിസു്ുുു)
3)ചിേപുസത്കങുുളിലവായനകുുാരഅവരുനരഅഭിടപുാ
യംദപജിനുുുവശങുുളിലംുഅരിയിലംുഎഴുതാറുണു്ു;ഇതുപു
സത്കദതുുകുുാളരസകരമാണ.ുഈദോകംഅതുദൊനോരു
പുസത്കമാണ.ു
-നോരജുസനുുായന
(സപ്ാനിഷ്,അനമരികുുനചിനുുകന)
4)നമുുുദരതുദൊനേഗൗരവദമെിയതാണുഉറുമുുുകളുനരടപു
ശനുങുുളംു.എനുുാലഅവഒരുശബുുവുമുണുുാകുുുനുുിലുു.
-റസെ്ിനനോണു്ു
(ഇനുുുയന,ടബുിടുുീഷ്എഴുതുുുകാരന)
5)മിതതവും,നനുു,സതയുംഎനുുിവഇലുുാതുുഇരങുുളിലയാ
നോരുമഹതവുവുമിലുു.
-ലിനോനോൾനറുുുുയു
(െഷയുനദോവേിസു്ുുു)

അക്്രജാലെം
എം.കെ.ഹരികുമാരുു
9995312097
Email:mkharikumar797@gmail.com

ഗബര്ിയേൽഗാർസിേമാർയേസം്ഭാരയ്മമഴസ്ിഡസ്രാർച്്പയോദയം്

നോവിഡുവയുാപനംരാജയുനതുുജനാധിപതയുടപുടകുിയനയതരസനപുുടുതുുാതിരികുുുനുുതിനു
നതരനുഞുടുപുു് കമുുിഷനഇേകുഷന നരതുുിപുു്സംബ
നുുിചുുവിശാോരിസുുാനതുുിലുളുുമാരഗനിരദേശങുുള
പുെനപുുടുവിചുുിരികുുുകയാണ.ുനോവിഡുദടുൊദടുുദോള
പാേിചുുുനോണുു് ദോടുുരമാരംു സുുാനാരഥികളംു നതര
നുഞുടുപുു് ഉദേുോഗസുുരംു കകദോരതുുു നീങുുിയാല
കാരയുങുുളസുഗമമാകുനമനുുാണുകമുുിഷനടപുതീകുുികുുു
നുുത.ുരാജയുസഭാസീറുുുകളിദേകുുുളുുനതരനഞുുടുപുുുംചി
േഉപനതരനുഞുടുപുുുകളംുവിജയകരമായിനരതുുിയിടുുു
നണുുങുുിലംുനവംബെിലബിഹാെിനേനിയമസഭാ നതര
നഞുുടുപു്ുനരതുുാനായാദേകാരയുകുുമതയുനരവിജയംഉ
െപുുാകുുാനാക.ുടപുചാരണവംുമറുുുംഡിജിറുുോകുുുദപുുള
രാഷ്ടരുീയകകുുികളകുുുംസുുാനാരഥികളകുുുംമാടതുമലുു,
ദോടുുരമാരകുുുംതുേയുാവസരംേഭികുുുദോഎനുുശങുുയു
മുണു്ു.
മാസക്ംുസാമുഹയുഅകേവംുസുരകുുാമാനേണുുങുു
ളംുപാേിദചുുദോടുുരമാരകുു്സമുുതിോനംനിരവഹികുുാ
നാക.ുഅവരകകകളിലഗുുൗസംുധരിചുുിരികുുണം.തിരി
ചുുെിയേിനായിആവശയുനപുുടുദപുുളമാടതുദമമാസക്ുമാദറുു
ണുുതുളുുു.ദൊഗേകുുണമുളുുവരകുുുംപനിയുളുുവരകുുും
ദോകുുണനലകിടപുദതുയകസമയംഅനുവേികുുുനമനുുനി
രദേശംമറുുുളുുവരുനരസുരകുുനയകരുതിയാകാം,പദകുു
ടപുാദൊഗികമലുു. അങുുനനയുളുുവദൊടു കാതുുിരികുുാ
ദോ,വീണുുുംവരാദോപെയുനുുതുകുടുതലബുദുുിമുടു്ുസു
ഷുുികുുുകദയയുളുുു.എണപതുവയസിനുദമലടപുായമുളുു
വരകുുുംകവുാെകുുുനിദോ,ഏകാനുുവാസതുുിദോഉളുുവ
രകുുുംഅവശയുസരവീസിലഉളുുവരകുുുംതപാലദോടു്ു
സൗകരയുംനലകാനാണുതീരുമാനം.ഇതുദപാളിങുശതമാ
നംഉയരതുുാനസഹായികുുും.എനുുാലകുറുുമറുുതാകുുിയി
നലുുങുുിലഇതുദുരുപദൊഗംനചയുുാനംുസാധയുതയുണു്ു.
ദൊളിങുഉദേുോഗസുുരുനരദോേിയിലംുമാറുുംവരുനുുു
ണുു്. ദൊളിങുബുതുുുകളിലസാനികറുുസറംുദോപുുും
നവളുുവംു ദനരദതുു തനനുു ഒരുകുുിവയദുകുുണുുി വരംു.
ബുതുുിനേകയുുനിശുുയികുുുദുപുളപാേിദകുുണുുഅക
േംവയുകുുമാകുുിവുതുുംവരദചുാുമദറുാുഅരയാളനപുുടുദതുു
ണുുതുണുു്.സട്തുീകളകുുുംപുരുഷനുുാരകുുും ഭിനുുദശഷി
കുുാരകുുുംദവണുുിടപുദതുയകകയുുതയാൊകുുുകയംുശാരീ
രികഅകേംപാേിദകുുണുുതിനാലമറുുുളുുവരകു്ുകാതുുി
രികുുാനുളുുകദസരകളംുസൗകരയുങുുളംുഒരുകുുുകയംു
നചദയുുണുുിവരുനുുതുഇതാേയുമായാണ.ുദപാളിങ,ുകൗണുുിങു
ദവളയിലുളുുനിയടനുുുണങുുളനിഷക്രഷദയാനരപാേി
ദകുുണുുിവരംു.വിശാേമായദപാളിങുബുതുുുകളകനണുു
തുുുകനയനുുതാണുമനറുാുരുനവലുുുവിളി.സാമുഹയുഅക
േംനിരബനുുമായതിനാലകുടുതലബുതുുുകളംുടകുമീ
കരിദകുുണുുതുണു്ു.ഒരുബുതുുിനേദവാടുുരമാരുനരനയണുും
ആയിരതുുിനുളുുിലനിരദതുുണുുിവരംു.
സുുാനാരഥികളകുു്ദോടുുരമാനരദനരിലകണുു്ദോടുു്
ദതരാനഅവസരംനലകുനുു,വീടുകളകയെിയിെങുുിയു
ളുു ടപുചാരണതുുിനു വിേകുുിനലുുങുുിലംുസുുാനാരഥികുു്
സവുനുുംപരയുനരഅംഗസംഖയുകുടുുാനാവിലുു.പരമാവധി
നാലുദപനരമാടതുദമഒപുുംഅനുവേികുുു.ദോഡുദോകള
കു്ുപതുുുവാഹനങുുളഎനുുതുഅഞുുുവീതംഅരമണി
കുുുരഇരവിടുു്എനുുുപെയുനുുുണുു്.ജിലുുാഭരണകുരതുുി
നുുുഅനുമതികു്ുഅനുസുതമായിൊേികുുുംഅനുവാേം
നലകുനുുു.നതരനഞുുടുപു്ുകമുുിഷനമുനുുിലകാണുനുു
സാഹചരയുങുുനളലുുാംരാഷ്ടരുീയകകുുികളഇതിനകംഉള
നകുുണുുിടുുുണു്ുഎനുുുവയുകുുമാകുുുനുുതാണുഅവരുനരത
യാനെടുപുുുകള.പേപാരടുുികളംുനവരചവുലൊേികളസം
ഘരിപുുിചു്ുഗുണദോഷങുുളമനസിോകുുികുുഴിഞുുു.വിഡി
ദയാദകാണഫെനസുകളംുപതിവാണ.ുയാടതുാനചേവംു
സംഘാരനതുുിനേദലുുശങുുളംുഗണയുമായികുെയുനുുതി
നാലദേശീയകകുുികളകു്ുഡിജിറുുല,നവരചവുലസാദങുു
തികവിേയുദൊരാണുതാതപുരയും.
ഈനോവിഡുകാേനിയടനുുുണങുുളകുുിരയിലദോക
തുു് ഏതാണുു് മുനുുു ഡസന രാജയുങുുള ദേശീയ നതര
നുഞുടുപുു്നരതുുിയിടുുുണുു്.എനുുാലദോകതുുിനേഏറുു
വംുവേിയജനാധിപതയുരാജയുതു്ുഅതുനരകുുുദപുുളപ
േഘരകങുുളംുനിരണായകമാണ.ുഡിജിറുുലടപുചാരണവംു
സാമുഹയുമാധയുമങുുളംുഅരങു്ുകകയരകുുുദപുുളകണ
കറുുുിവിറുുിഎനുുതുവളനരടപുധാനം.ബിഹാരദൊലുളുുഒരു
സംസുുാനനതുുടഗുാമീണജനതനയനതരനഞുുടുപുുിനുസ
ജുുരാകുുുകനയനുുതുനചെിയകാരയുമലുു.ദശഷിയംുദശമുഷി
യുമുളുുദേശീയപാരടുുികളുനരടപുചാരണശകുുികുുുമുനുുി
ലടപുാദേശികപാരടുുികളംുനചറുകകുുികളംുേിലുുിപുടുുുകാ
നരദൊനേയാകംു.സാമുഹയുമാധയുമങുുളിലുനരയുളുുവയുാ
ജവാരതുുകളംുവിദേുവഷ ടപുസംഗങുുളംുനരതുുുനുുവനര
നിശബുുരാകുുാനനതരനഞുുടുപു്ുകമുുിഷനഎനുുുനചയുുും
എനുുതിനംുഉതുുരമുണുുാകണം.നീതിയുകുുമായജനവി
ധിയുണുുാകുനമനു്ുഉെപുുുവരുദതുുണുുതുഈനോവിഡുകാ
േതു്ുഅനിവാരയുമാണ.ുബിഹാരഅതിനുുുഉരകലുുാകുനുുു.

കൊവിഡ്ൊലകത്്
കെരകഞ്്ട്പ്്്െൾ

വി.എം.സുധീരനുു

തിരുവനനുുപുരംഅനുുരുുദേശീയവിമാനതുുാവളതുുി
നുുുസവുകാരയുവതകുരണംജനതാ
ലുുപരയുങുുളുുകുുുംസംസുുാനതാ
ലുുപരയുതുുിനംുതീരുുതുുുംവിരുദുു
മാണ.ുരാഷ്ടരുതുുിനുുുനൊതുസ

മുുതു്ുസവുകാരയുകുതുുകയായഅോനിടരുുപുുിനുതീ
നെഴുതിനകുുടുകുുുനുുനരപരിമാടതുമാണുഅത.ുസവു
കാരയുവതകുരിചുുാദേവികസനംവരുഎനുുനതറുുായ
ടപുചരണങുുളിലുനരജനങുുനളനതറുുിദുുരിപുുികുുാനാ
ണുഇദപുുഴനതുുസംഘരിതനീകുും.
മുപുുതിനായിരംദോരിയിദേനെവരുനുുനൊതു
സവുതുു്ദവണുുടതുനിയടനുുുണങുുദോനിബനുുനക
ദോഇലുുാനതസവുകാരയുകുതുുകയായഅോനിടരുു
പുിുനുകകമാറുനുുഈജനവഞുുനനയഎദുതുവ
േിനൊരുസംഭവമായിചിടതുീകരികുുാനാണുഅോ
നിസദ്ൊണുുദസഡുടപുചാരകരുുടശുമികുുുനുുത.ു
വസത്ുതകളുുകുു് നിരകുുാതുു വാേഗതിയാണു
അവനൊനകുു ഉനുുയികുുുനുുത.ു തിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനുുുവികസനതുുിനായാലംുജ
നങുുളുുകു്ുഅധികസൗകരയുങുുളുുഏരുുനപുുടുതുുുനുു
തിനായാലംുദകടദുുുസരുുകുുാരിനുുുകീഴിലുളുുഎയ
രുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുികുു്കഴിയുനുുടതുമറുുാരുുകുുുമാ
കിലുു.
ഇദപുുളുുതനനുു ദസവനതുുിലംുവരുമാനതുുി
ലംുഈവിമാനതുുാവളംമുനുുിലുുതനനുുയാണ.ു
യഥാരഥസുുിതിഇങുുനന:
*തിരുവനനുുപുരംഅനുുരുുദേശീയവിമാനതുുാ
വളം വനുു ോഭതുുിോണു ടപുവരുുതുുിചുുുവരുനുുത.ു
2017-18സാമുുതുുികവരുുഷതുുിലുു169.32ദോരിരു
പയാണുോഭം.2018-19ലുുഇതു179.63ദോരിരുപ
യായിഉയരുുനുുു.സവുകാരയുവതകുരണനതുുമുനുുനി
രുുതുുിവിമാനതുുാവളതുുിനുുുവരുമാനംകുെചുുുകാ
ണികുുാനുളുുരുഢനീകുുംദവുയാമയാനമടനുുുാേയ
തുുിനുുു ഭാഗതുുുനിനുുുണുുായി.നിരവധിവിമാന

സരവീസുകളുു നിരുുതുുുനുു സാഹചരയുതുുിദേകുു്
അവരുുഎതുുിചുുു.
വിമാനകുുമുുനികളുുസരവീസുകളുുനരതുുാനുുത
യാൊനയങുുിലംുദവുയാമയാനഅധികുതരുുസമുുതി
ചുുിലുു.തുരരുുനുു്ഇതുുിഹാദ,ുഎമിദെറുു്സ,്സൗേിയ,
കലുുദുബായ,ുമേിദുുുതുരങുുിയവിമാനസരവീ
സുകളുുനിരുുതുുോകുുി.നജറു്ുഎയരുുനവയുസ്സമുുു
രുുണമായിനിരതുുിയതിനുപകരമായിആറുടുുുകളി
ലുുസ്കപസ്നജറു്ുസരവീസിനുതയാൊനയങുുിലംു
അനുവേിചുുിലുു.സവുകാരയുവലുുകുുരണതുുിനുതിരുവ
നനുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിനനപാകനപുുടുതുുാ
നുുവരുമാനംകുെയകുുുുകഎനുുസിവിലുുഏവിദയ
ഷനുുഅധികുതരുനരകളുുകുുളികളുനരഭാഗമായിരു
നുുുഇനതലുുാം.ഈദുഷുുോകു്ുഉദപകുുിചു്ുതിരുവന
നുുപുരംവിമാനതുുാവളതുുിദേകു്ുകുടുതലുുവിമാ
നസരവീസുകനളതുുികുുാനുുദകടദുുുസരുുകുുാരുുതയാ
ൊയാലുുഈവിമാനതുുാവളംഇനിയംുകുടുതലുു
ോഭതുുിനേതുുാകുുാനാവംു.
=യാടതുകുുാരുനരഎണുുതുുിലവനുുവരുുധനയാ
ണുഉണുുായിടുുുളുുത.ു2011-12ലുുആഭയുനുുര-വിദേശ
യാടതുകുുാരുനരഎണുും25േകുുമായിരുനുുതു2017-
18ലുു44േകുുമായിഉയരുുനുുു.2018-19ലുുയാടതുകുുാ
രുനരഎണുും45.59േകുുമായിവരധിചുുു.വരുമാന
തുുിലംുയാടതുകുുാരുനരഎണുുതുുിലംുഇടതുദയനെ
മുദനുുറുുമുണുുായവിമാനതുുാവളനതുുസവുകാരയുടരുു
പുുിനുകകമാറുനുുതുതുഗുുകുപരിഷ്കാരമാനണനുു
തിലുുസംശയമിലുു.
=വികസനതുുിനുുുകാരയുതുുിലംുവനുുമുദനുുറുു
മാണ.ുനിേവിലുളുു628ഏകുുെിനുപുെദമ18ഏകുു
രുുഭുമികുരിഏനറുുടുകുുുനുുടപുടകുിയപുരുുതുുിയാകു
നുുദോനരപുതിയനരരുുമിനലുുബിലുുഡിങിനുവഴി
നൊരുങുുും.അതിനായി600ദോരിരുപഅനുവ
േികുുനപുുടുുിടുുുണു്ു.1,500ദോരിരുപനചേവിലുുദനര
നതുുനരപുുാകുുിയവികസനപദുുതികളുുകു്ുപുെദമ
യാണിത.ു
=ജനഹിതംമാനിചുുുംയാടതുകുുാരുനരസൗകരയു
ങുുനളമുനുുനിരുുതുുിതുരരുുവികസനപദുുതികളുുഏ
നറുുടുകുുുനുുതിനംു ആഭയുനുുര-രാജയുാനുുര വിമാന

സരുുവീസുകളുുകുടുതോയിആരംഭികുുുനുുതിനംു
എയരുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുികുു്കഴിയുനുുതുദൊനേ
സവുകാരയുകുതുുകടരുുപുുിനുകഴിയിലുു.
=വിമാനതുുാവളനരതുുിപുുിനുനലുുപരിചയമു
ളുുസംവിധാനമാണുഅനിവാരയും.അോനിടരുുപുുി
നുവിമാനതുുാവളനരതുുിപുുിലുുമുനുുപരിചയമിലുു.
= ദകടദുുുസരുുകുുാരിനുുുവയുവസുുകനളലുുാംഅ
ോനികുു് ദവണുുി മാടതും രുപനപുുടുതുുിയിടുുുളുുതാ
ണ.ുദേേംനചയുുുനുുതിനുചുരുങുുിയകരുതലുുസം
ഖയുദൊലംുപെഞുുിരുനുുിലുു.
= മറുു്പേവിമാനതുുാവളങുുളുനരസവുകാരയുവ
ലുുകുുരണതുുിലുുദകടദുുുസരുുകുുാരുുമുദനുുടുുുവചുുനി
ബനുുനകളുുതിരുവനനുുപുരതു്ുഉണുുായിരുനുുിലുു.
ആടനുുുയിനേ ദോഗപുരം ടഗുീനുുഫീലുുഡുവിമാന
തുുാവളതുുിനുആേയുമുനുു്വരുുഷതുുിനകം2700
ദോരിരുപഉളുുനപുുനരരണുുാംഘടുുതുുിലുു4300ദോ
രിരുപനിദകുുപികുുണനമനുുാണുവയുവസുു.
= ഓദൊയാടതുകുുാരിലുുനിനുുുംഈരാദകുുണുു
തുകസംബനുുിചു്ുയാനോരുപഠനവംുനരതുുിയി
രുനുുിലുു.
= ഇദപുുളുുയുസരുുനഡവേപനുമുു്ുഫീസ്ഇന
തുുിലുുആഭയുനുുരയാടതുകുുാരിലുുനിനു്ു506രുപവീ
തവംുവിദേശയാടതുകുുാരിലുുനിനു്ു1069രുപവീത
വുമാണുപിരികുുുനുുത.ുഇതിലുുനിനുുുംയാഥാടകുമം
168രുപയംു336രുപയംുഅോനിഎയരുുദൊരുുടുു്
അദോെിറുുികു്ുനോടുതുുാലുുമതി.ഈഇനതുുിലുു
മാടതുംഏതാണു്ു131ദോരിരുപഅോനികു്ുഒരുവ
രുുഷതുുിലുുോഭംകിടുുും.
=അോനിടരുുപുുിനനസഹായികുുുകനയനുുഒറുു
േകുുുയദുതുനരയാണുസരുുവകരുനീകുുങുുളംുദക
ടദുുുസരുുകുുാരുുനരതുുിയിടുുുളുുത.ു
=വിമാനങുുളുനരോനുുഡിങ/ുഹൗസിങുഫീസു
കളുു,നോദമഴസുയുലുുസുുാപനങുുളിലുുനിനുുുംകാരുു
പാരുുകുുിംഗുസൗകരയുങുുളുുഒരുകുുിനകുുടുകുുുനുുതി
ലുുനിനുുുമുളുുവരുമാനം,പരസയുങുുളുുഇനതലുുാം
ദചരുുനു്ുഒരുവരുുഷം98.64ദോരിരുപഅോനികു്ു
കിടുുും.
= ഇതിനനലുുാംപുെനമയാണുവിമാനതുുാവള

തുുിനുുു628ഏകുുരുുഭുമി.ഇതാണുഅോനിയുനര
ഏറുുവംുവേിയആകരുുഷണം.ഈഭുമിയിലുുപുതി
യസംരംഭങുുളുുആരംഭികുുാനംുഭുമിമെിചുുുനലുുകി
വനുുദോതിലുുവരുമാനംഉണുുാകുുാനുമാകംു.
=എരിസി നരതുുിപുുിനുദവണുുിവരുനുു ഭാരിചുു
നചേവിലുുനിനുു് അോനിനയ ഒഴിവാകുുിയിരികുുു
നുുുഎനുുാണുഅെിയുനുുത.ു
=എയരുുദൊരുുടു്ുഅദോെിറുുിനിയമതുുിനുവിരു
ദുുമായി50വരുുഷദതുുകു്ുകരാരുുനീടുുിയതുഅോനി
കു്ുദവണുുിതനനുുയാണ.ു
= ദൊഗയുതാനിരുുണയം,പദുുതിനിരദേശംഎ
നുുീകാരയുങുുളുുഅതീവതിടുകുുതുുിോണുനരതുുി
യത.ു
=ചുരുകുുതുുിലുുസരുുകുുാരുുതാലുുപരയുവംുജന
താലുുപരയുവംുസമുുുരുുണമായിഅോനികുുുദവണുുി
ബേിയരുുപുുിചുുിരികുുുകയാണ.ുനരതുുിപുുുകാരനനനുു
നിേയിലുുഅോനികു്ുനോളുുോഭതുുിനുദകടദുുുസ
രുുകുുാരുുവഴിനൊരുകുുിയിരികുുുകയാണ.ു
=നിരേിഷുുകകമാറുുപദുുതിയിലുുജീവനകുുാരു
നരദസവന-ദവതനവയുവസുുകനളകുെിചു്ുയാനോ
രുപരാമരുുശവുമിലുു.
=ഡലുുഹിഉളുുനപുുനരയുളുുവിമാനതുുാവളങുു
ളുനരസവുകാരയുവതകുരണംമുേംഎയരുുദൊരുുടു്ുഅ
ദോെിറുുികുുും രാടഷുുുതുുിനംുവനുുനഷുുമാണുവരു
തുുിയത.ു
=ഡലുുഹിവിമാനതുുാവളംദോകതുുിനേഏറുു
വംുനചേദവെിയതാനണനുുാണുഇുുുരുുനാഷണലുു
എയരുു ടരുാനുുസദ്ൊരുുടുു്അദോസിദയഷനുുഡയെ
കറുുുരുുജനെലുുവിദശഷിപുുിചുുിടുുുളുുത.ു
=സവുകാരയുവലുുകുുരികുുനപുുടുു മംുകബ എയര
ദപാരുുടു്ുനരതുുിപുുുകാരായജിവിനകടരുുപുുിനനതിനര
ഗുരുതരമായസാമുുതുുികടകുമദകുുടുകളുുകുുുംഅ
ഴിമതികുുും സിബിഐ ദകനസടുതുുിരികുുുകയാ
ണ.ു
= വിമാനതുുാവളസവുകാരയുവതകുരണതുുിനുുു
ദോഷഫേങുുളുുമുരളിമദോഹരുുദോഷിനചയരുുമാ
നായപാരുുേനമു്ുുപബുുികുഅകുുൗണു്ുസ്കമുുിറുുിചു
ണുുികുുാടുുിയിടുുുണു്ു.

=സീതാൊംനയചുുുരിനചയരുുമാനായിരുനുുപാ
രുുേിനമുുുിനുുുസുുുുാനഡിങുകമുുിറുുിവിമാനതുുാവള
ങുുളുനരഎലുുാകാരയുങുുളംുഎയരദപാരുുടു്ുഅദോെി
റുുിയിലുുതുുനനുു നിേനിരുുതുുണനമനുുാണു ശുപാ
രുുശനചയതുിടുുുളുുത.ു
=മുനുുഅനുഭവങുുളിലുുനിനുുുപാഠംഉളുുനകുു
ളുുാനതയാണുസവുകാരയുവലുുകുുരണതുുിനുഅതിരു
കവിഞുു ടഭുമവുമായി ദകടദുുുസരുുകുുാരുു മുദുനുടുുു
ദൊകുനുുത.ു
= തടനുുുടപുധാനമായതംുഎയരുുദോഴസു്ഓപുു
ദെഷനുമായിബനുുനപുുടുു ടപുവരുുതുുനങുുളുുകുു്ഉ
പദൊഗിദകുുണുുിവരുനുുതുമായതിരുവനനുുപു
രംവിമാനതുുാവളംസവുകാരയുവലുുകുുരികുുുനുുതു
രാജയുസുരകുുനയ ടപുതികുേമായി ബാധികുുുനമ
നുുതു അതീവ ഗൗരവദുതുനര കാദണണുുിയിരി
കുുുനുുു.
= ദകടദുുുപബുുികുഎുുുരുുകടുപസസ്നരതുുിയ
വിേയിരുതുുേിലുുഎയരുുദൊരുുടുു്അദോെിറുുിയു
നരദെറുുിങു90.02ആണ.ുഎകസുേുു്ുദെറുുിങുഉളുു
അദോെിറുുിയിലുു നിനുുും വിമാനതുുാവളങുുനള
സവുകാരയുവതകുരികുുുനുുതുഅരഥശുനയുവംുദുരു
ഹവുമാണ.ു
= രാജയുതുു്എയരദപാരുുടുു്അദോെിറുുിയുനര
കീഴിലുളുുവിമാനതുുാവളങുുളുുസവുകാരയുവതകു
രികുുാനുളുുഒരുനടുപാദപുുസലംുഇനലുുനുു്ദവുയാമ
യാനസഹമടനുുുി രാജയുസഭയുകുുു നലുുകിയ ഉെ
പുുുംേംഘികുുനപുുടുുിരികുുുകയാണ.ു
രാജയുതുുിനുുുനൊതുസമുുതുു്നോളുുയരികുുാ
നുുസവുകാരയുകുതുുകകമുുനികുു്സരുുവസൗകരയു
ങുുളംു നചയതുുനോടുകുുുനുു ദകടദുുു സരുുകുുാരി
നുുുദേശദടുോഹഅജണുുയുനരഭാഗമായിതിരുവ
നനുുപുരം വിമാനതുുാവളം സവുകാരയുവതകുരി
കുുാനുളുുതീരുമാനംപിനുുവേിദചുുമതിയാക.ുഅ
തിനായിശകുുമായജനടപുതിദൊധംഉയരുുനുുുവ
ദരണുുിയിരികുുുനുുു.
നചകനു,ു നോലുുകുുതുുവിമാനതുുാവളങുുളുു
സവുകാരയുവലുുകുുരികുുുനുുതിനുനീകുുംഉണുുായദപുു
ളുുഅതിനനനചറുതു്ുപരാജയനപുുടുതുുിയതുഅത
തുസംസുുാനസരുുകുുാരുകളാണ.ുഇനിനയങുുിലംു
കുടുതലുുശകുുമായടപുതിദഷധടപുതികരണതുുിനു
സംസുുാനസരുുകുുാരുുമുദനുുടുുുവരണം.യാനോരു
കാരണവശാലംുദസുുുുറു്ുസദപുുരുുടു്ുഎടഗുിനമുുുിലുുഒ
പുുിരിലുുഎനുുുടപുഖയുാപികുുാനംുഅതിലുുഉെചുുുനി
രുുകുുാനുമുളുു വിടുുുവീഴചുയിലുുാതുു നിേപാടു സം
സുുാനസരുുകുുാരിനുുു ഭാഗതുുുനിനുു് ഉണുുാകുക
യംുദവണം.

മാപ്്്അര്്ഹിക്്ാത്്ജനവഞ്്ന
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കവ ള്് മ ്ണ്് യി ൽ്് 
സാ യ ്ധ രാ യ മാ ശോ യി സ്്്്് 
സം ഘ കമ ത്്ി യ താ യി പ രാ തി 
വയനാട:ുനിരവിൽുുപുഴയകുു്ുപുറകമവയനാടു
പവളുുമുണുുയിൽുുസായുധരായമാകോയിസു്ുുു
സംഘപമതുുിയതായിേരാതി.ൈിണറുുിങുുലി
ലുളുുവീടുുിലാണുഇനുുപലപുലർുുപചുുസരതുീൈ
ളംുപുരുഷനുുാരംുഉൾുുപപുുടുുസംഘംഎതുുിയ
ത.ുകോളിങുപെലുുമർുുതുുിവീടുുുൈാപരഉണ
ർുുതുുിഭകുുണവംുഅരിയംുആവശയുപപുുടുു
സംഘംവീടുുിൽുുകലറുുിടുുകപുുൾുുഓെികപുുയതാ
യംുവീടുുുെമയായസര്തുീപൊലീസിൽുുഅറിയി
ചുുു.സംഭവതുുിൽുുപൊലീസ്അകനുവഷണം
ആരംഭിചുുു.ൈഴിഞുുദിവസവംുകമഖലയിൽുു
മാകോയിസു്ുുുസാനുുിധയുംഉണുുായിരുനുുു.വയ
നാടുനിരവിൽുുപുഴയിലാണുൈഴിഞുുദിവസം
ആയുധധാരിൈളായമാകോയിസു്ുുുസംഘപമ
തുുിയത.ുപോണുുർുുനാടുപൊലീസ്കസുുുുഷൻുുേ
രിധിയിപലനിരവിൽുുപുഴമുണുുപകുുമു്ുകോ
ളനിയിലാണുആയുധധാരിൈളായഅഞുുംര
മാകോയിസു്ുുുസംഘപമതുുിയത.ുകോളനിയി
പലഅനീഷ,്രാമൻുുഎനുുിവരുപെവീടുൈളിൽുു
ൈഴിഞുുദിവസംരാരതുിഎടു്ുമണികോപെമു
നു്ുസര്തുീൈളംു,രണു്ുപുരുഷനുുാരുമാണുവനുു
ത.ുഇവർുുവീടുൈളിൽുുനിനുുുംഅരിയംുമറു്ു
സാധനങുുളംുവാങുുിമെങുുിപയനു്ുവീടുുുൈാർുു
േറയുനുുു.അരമണികുുുകോളംഇവർുുരണു്ു
സംഘങുുളായിഇരുവീടുൈളിലംുെിലവഴിചുുു.
സംഭവവുമായിെനുുപപുുടു്ുപൊലീസ്അകനുവ
ഷണംആരംഭിചുുു.ജയണുു,സുനുുരി,ഉണുുിമായ
എനുുിവരെങുുുനുുമാകോയിസു്ുുുസംഘമാണു
വനുുപതനുുാണുസുെന.

തനദ്്ശബതരബഞ്്ട്പ്്്:പ്തിയനിേപാട്കള്മായിമ്സ്േീംേീഗ്
ദീ പ ്മ റ്് പ്് ള്്ി
കോഴികകുുട:ുതകദുുശസവുയംഭരണസുുാേ
നങുുളികലകുുുളുുപതരപഞുുടുപുുികലകു്ുപു
തിയനിലോടുൈളുമായിമുസ്ലീംലീഗ.ുപത
രപഞുുടുപു്ുമുപനുുരുകുുതുുിപുുുഭാരമായി
ോർുുടുുിഘെൈങുുൾുുകു്ുനൽുുൈിയവിശദമായ
സർുുകുുുലറിലാണുപതരപഞുുടുപുുിൽുുപൊ
തുവായംുസുുാനാർുുഥിനിർുുണയതുുിൽുുരേു
കതുയൈിചുുുംസവുീൈരികകുുണുുമാനദണുുങുുൾുു
ലീഗുസംസുുാനകനതുതവുംവയുകുുമാകുുിയി
രികുുുനുുത.ുമുനുുുതവണരതുിതലേഞുുായ

തു്ു/മുനിസിപുുൽുു/കോർുുപുുകറഷൻുുതലങുുളി
ൽുുഅംരങുുളായവർുുവീണുുുംമൽുുസരികുുാ
ൻുുോടുളുുതലുു.ഒകരവീടുുിൽുുനിനു്ുഒനുുില
ധിൈംകേർുുമൽുുസരികുുുനുുതുഒഴിവാകുു
ണം.പോതുുംസീറുുിപുുു30ശതമാനംഎങുുി
ലംുപുതുമുഖങുുൾുുആയിരികുുണം.ഇതിൽുു
യുവതിയുവാകുുൾുുകു്ുരേുാമുഖയുംനൽുുൈ
ണം.സുുാനാർുുഥിനിർണയതുുിൽുുേറയുനുു
ഘെൈങുുളാണിവ.
മുനു്ുതവണമതുുരിചുുവർുുമാറിനിൽുുകുു
ണപമനുുനിർുുകദശം2010ലംുോർുുടുുിനൽുുൈി

യിരുപനുുങുുിലംുേലസുുലങുുളിലംുലംഘി
കുുപപുുടുുു.എനുുാൽുുഈതവണനിർുുകദശങുു
ൾുുൈർുുശനമായിോലികുുാൻുുതപനുുയാണു
തീരുമാനം.ഈവിഷയങുുളിൽുുആർുുകുുുംരേു
കതുയൈമായിഇളവുനൽുുൈാനംുസധയുതയിലുു.
കുകറവർുുഷങുുളായിസീറു്ുവിടുുുപോടുകുുാ
പതമതുുരികുുുനുുവർുുഇകപുുഴംുോർുുടുുിയിലു
ണു്ു.ഇതുുരകുുാർുുകുുുമുനുുിൽുുഇനിമറുുുവഴി
ൈളുണുുാവിലുു.ഇതുുരനിർുുകദശങുുൾുുോലി
കുുപപുുടുുിടുുുകടുുഎനുുുേരികോധികുുാൻുുജി
ലുുാതലോർുുലപമുുുറി സമിതിൈളുമുണു്ു.

കത്്ിയമർന്്ത്
10േക്്ംഏക്്ർവനം
സാനുുാരകുുസ:്ൈാലികോർണിയയിൽ
ഇനിയംുശമികുുാതുുൈാടുുുതീേതുുുല
കുുംഏകുുർവനംവിഴുങുുികുുഴിഞുു
തായിഔകദുോരിൈവുതുുങുുൾ.ആയി
രകുുണകുുിനുവീടുൈളംുകോെിൈൾവി
ലമതികുുുനുുവസത്ുവൈൈളംുൈതുുി
യമർനുുിടുുുണു്ു.േതിനായിരങുുൾഭവന
രഹിതരായി.അപമരികുുൻെരിരതുതുുി
പലതപനുുഏറുുവംുവലിയൈാടുുുതീദുര
നുുങുുളിൽഒനുുാണിത.ുയുഎസ്പഫഡ
റൽസർകുുാരിപുുുസഹായംരേുസിഡ
ു്ുുകോണൾഡുരെുംപുരേുഖയുാേിചുുിടുുുണു്ു.
ദുരനുുതുുിൽസർവതംുനഷുുപപുുടുുവർ
കുുുളുുസഹായങുുളാണുരെുംപുരേുഖയുാ
േിചുുിടുുുളുുത.ു
ഒരാഴെുയായിടുുുംതീഅണയകുുുാനാ

യിടുുിലുു.ൈാടുുുതീയുപെവയുാേനംമനുുരതി
യിലാകുുാൻഅഗുുിശമനകസനയകുുുു
ൈഴിഞുുിടുുുപണുുനുുാണുഅവൈാശവാ
ദം.13,700ഓളംഅഗുുിശമനകസനാജീ
വനകുുാരാണുതീനിയരനുുുികുുാൻൈഠി
നാധവുാനംപെയുുുനുുത.ുകദശീയരാർഡു
ൈളംുയുഎസ്കസനയുവുപമലുുാംസ
ഹായികുുുനുുുണു്ു.കുടുതൽഇെിമിനുു
ലിനംുഅതുവഴിഅഗുുിൊധയകുുുും
സാധയുതയുപണുുനുുാണുൈാലാവസുുാ
രേുവെനം.ഇതുഭീഷണിയാപണനു്ുഅ
ഗുുിശമനകസനാവുതുുങുുൾേറഞുുു.
ഏറുുവംുകോശമായഅവസുുേിനുുിടുുു
എനുുുേറയാറായിടുുിപലുുനുുാണുൈാലി
കോർണിയയിപലവനംമരനുുുാലയംെീ
ഫുകോംകൊർടുുർെവുീറു്ുപെയതുത.ു

ഒരാഴെുമുൻപുഇെിപവകടുുറുുാണുവന
തുുിൽതീേിടുതുുമുണുുായത.ുേലസുു
ലങുുളിലായിതീേെർനുുുേിെികുുുൈയാ
യിരുനുുു.മുനുുാലുദിവസതുുിനിപെേ
തിനായിരതുുികലപറതവണൈനതുു
ഇെിമിനുുകലറുുതുേലഭാരങുുളിലായിതീ
േിടുതുുമുണുുാകുുുൈയായിരുനുുു.ഓര
സു്ുുു15നുകശഷംവനതുുിൽ585സുുല
ങുുളിൽതീേിടുതുുമുണുുായിഎനുുാ
ണുൈണകുുാകുുുനുുത.ുഇതിൽേലതംു
വിദുരരേുകദശങുുളിലായിരുനുുു.അഗുുി
നാളങുുളുപെവലിയകുുസുുുുറുൈൾരുേ
പപുുടു്ുഅതുഎങുുുംവയുാേികുുുൈയായി
രുനുുു.വനകതുുടുകെർനുുുളുുരരുാമീ
ണകമഖലൈളികലകുുുംതീനാളങുുൾേ
െർപനുുതുുി.

കൊവിഷീൽഡ ്പറ്ത്്ിറക്്്ക 
എല്്ാ അനമ്തികൾക്്്ം 
ശേഷം: എസഐ്ഐ
നയുുഡൽഹി:പോവിഡു
19പനതിരായവാകസുിൻ
പോവിഷീൽഡു73ദിവസ
തുുിനുളുുിൽവിേണിയിലി
റകുുുപമനുുറികപുുർടുുുൈൾ
സീറംഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ുഒഫുഇ
നുുുയ(എസ്ഐഐ)തളുുി.
വാകസുിൻനിർമികുുാനംു
ഭാവിഉേകോരതുുിനുകവ
ണുുിസുകുുികുുാനംുമാരതുമാ
ണുസർകുുാർഅനുമതിന
ൽൈിയിടുുുളുുത.ുഓകസുഫ്
ഡുസർവൈലാശാലയംുരെുി
ടുുിഷ്ഫാർമൈമുുനിഅ
സര്െുാപസകനൈയംുകെർ
നുുുവിൈസിപുുിചുുവാകസുി
പുുുമുനുുാംഘടുുംേരീകുു
ണംപുർതുുിയായിടുുിലുു.എ
ലുുാനെേെിരൈുമങുുളംുപുർ

തുുിയായിഅംരീൈാരംലഭി
ചുുാൽമാരതുകമഇതുവാണി
ജയുാെിസുുാനതുുിൽവിേ
ണിയിലിറകുുുഎനുു്എ
സ്ഐഐരേുസത്ാവനയി
ൽഅറിയിചുുു.
അകതസമയം,ഇപകുുലുും
അവസാനകതുുപെഇനുുുയ
യകുു്ുപോവിഡു19വാകസുി
ൻലഭികുുുപമനു്ുകൈരനുുുആ
കോരയുമരനുുുികോ.ഹർഷവ
ർധൻേറഞുുു.േരീകുുണ
ങുുൾശരിയായദിശയിൽമു
കനുുറിയാൽവർഷാനുുുയതുുി
ൽനമുകുുുവാകസുിൻസവു
നുുമാകംു.നിലവിൽ26വാ
കസുിനുൈളാണുേരീകുുണ
തുുിപുുുവിവിധദശൈളിലു
ളുുപതനുുുംമരനുുുി.

<അശവുതി:ആതുുവിശവുാസംവർധികുുും.മംര
ളകവളയിൽുുേപങുുടുകുുും.രേുവർുുതുുനകശലിയി
ൽുുമാറുുങുുൾുുവരംു.
<ഭരണി:ൈാരയുനിർവഹണശകുുിവർധികുുും.
പുതിയഉകദുയാരംലഭിയകുുുും.േദുുതിസമർുുപുുണ
തുുിൽുുലകുുുയരേുാപതുികനടംു.
<ൈാർുുതുുിൈ:പുതിയവയുാോരവയുവസായങുു
ൾുുകുുുതുെകുുംകുറിയകുുുും.ഔകദുയാരിൈമായിചു
മതലൈൾുുവർധികുുും.കസവനസാമർുുതുുുയതുുാൽുു
രേുൈീർുുതുുിയുണുുാകംു.
<കരാഹിണി : വിശിഷുുവയുകുുിൈപള േരിെയ
പപുുടുവാനവസരമുണുുാകംു.േരിരശുമങുുൾുുകു്ുഫല
മുണുുാകംു.സനുുാനപസൗഖയുമുണുുാകംു.ഓർുുമുുശ
കുുിവർധികുുും.
<മൈയിരം :ഗുഹരേുകവശനെെങുു്നിർവഹി
യകുുുും.സംഘകനതുതവുസുുാനംഏപറുുടുകുുും.െ
ർുുചുുയിൽുുവിജയിയകുുുും.അഭിരേുായവയുതയുാസങുു
ൾുുേരിഹരിയകുുുും.
<തിരുവാതിര:കുടംുെതുുിപലഅേരയുാപതു
തൈൾുുേരിഹരിയകുുുും.സത്ുതയുാർുുഹമായ രേുവ
ർുുതുുനംൈാഴെുപവയകുുുും.
<പുണർുുതം:വയുവസുുൈൾുുോലിയകുുുുവാൻുു
ൈഠിനരേുയതനുംകവണുുിവരംു.പെലവുൈൾുുകുുുനി
യരനുുുണംകവണുുിവരംു.
<പുയുും:ആരശുയിചുുുവരുനുുെനുുുവിനുസാ
മുുതുുിൈസഹായംനൽുുകംു.ഓർുുമുുിചുുുരേുവർുുതുുി
യകുുുുവാൻുു സാധിയകുുുും. സംഘകനതുതവുസുുാ
നംഏപറുുടുകുുും.
<ആയിലയും:പുതിയഉകദുയാരംലഭിയകുുുും.േ
ദുുതിസമർുുപുുണതുുിൽുുലകുുുയരേുാപതുികനടംു.പു
തിയരേുവർുുതുുനങുുപളപുുറുുിപുനരാകലാെിയകുുുും.
<മൈം:ധർുുമുുരേുവർുുതുുിൈൾുുകുുുംപുണയുരേുവ
ർുുതുുിൈൾുുകുുും സർവാതുുനാസഹൈരിയകുുുും.
സംഘകനതുതവുസുുാനംഏപറുുടുകുുും.
<പുരം:വിജുുാനങുുൾുുആർുുജുുിയകുുുുവാന

വസരമുണുുാകംു.സഹോഠിൈകളാപൊപുുംവികനാ
ദ-ഉലുുാസയാരതുപുറപപുുടംു.ആതുുവിശവുാസംവർ
ധികുുും.
<ഉരതും:േിതാവിപുുുആവശയുങുുൾുുേരിരണി
യകുുുും.വാഹനഉേകയാരംസുകുുിയകുുുണം.സവു
നുുംരശുദുുകുുുറവുഅനയുപരേഴിേറയുവാൻുുഉേ
കയാരിയകുുുരുത.ു
<അതുും:ആതുുവിശവുാസംവർധികുുും.രേുാ
യാധിൈയുമുളുുവരുപെ വാകുുുൈൾുു അനുസ രി
യകുുുും.സവുതു്ുതർുുകുുംേരിഹരിയകുുുും.
<െിരതു:ൈാരയുനിർവഹണശകുുിയംുരേുവർുുതുു
നകുുമതയംുവർധികുുും.സനുുാനപസൗഖയുതുുാ
ൽുുആശവുാസമുണുുാകംു.
<കൊതി:ആതുുവിശവുാസവംുൈാരയുനിർവഹ
ണശകുുിയംുമകനാകധരയുവംു രേുതാേവംുവർ
ധികുുും.പുതിയഗുഹംവാങുുുവാനുളുുആരരുഹം
തലകുുുാലംഉകേകുുിയകുുുും.
<വിശാഖം: ആരരുഹസാഫലയുതുുിനായി രേു
കതുയൈവഴിോടുൈൾുു കനരംു. രേുതയുകുുമായംുേ
കരാകുുമായംു അർുുഹതയുളളവപര അനുകമാദി
യകുുുും.
<അനിഴം:കദഹതുുിപുുുഇെതുഭാരതുുിനുകുുീ
ണമുണുുാകംു.ജീവിതപചുുലവുകുറയകുുുുവാൻുുതീ
രുമാനിയകുുുും.കജാലികുടുതലാൽുുയാരതുമാറുുിപവ
യകുുുും.
<തുകകുുടുു:ഐശവുരയുവംു സമാധാനവംു സവു

സുുതയംുആതുുവിശവുാസവംുൈാരയുനിർവഹണ
ശകുുിയംുദാമുുതയുപസൗഖയുവംുഉണുുാകംു.മംരള
ൈർുുമുുങുുളിൽുുേപങുുടുകുുും.
<മുലം:ശുഭൈർുുമുുങുുളിൽുുഏർുുപപുുടുനുുതുന
നുുലുു.അധികകുുേങുുൾുുകുുുവികധയനാകംു.ആ
തുുാർുുതുുസുഹുതുുിപനഅെദുുതുുിൽുുനിനുുുംര
കുുിയകുുുും.
<പുരാെം:സുേരിെിതമായകമഖലയിൽുുേണം
മുെകുുുവാൻുു തയുുാറാകംു. സനുുാനപസൗ ഖയുമു
ണുുാകംു.പുതിയഉതുുരവാദിതുുുവങുുൾുുഏപറുുടു
കുുും.
<ഉരതുാെം:ജീവിതേങുുാളിയിൽുുനിനുുുംയാഥാ
ർുുതുുുയങുുകളാടുപോരുതുുപപുുടുനുുആശയങുുൾുു
സവുീൈരിയകുുുും.നലുുതുപെയതുാലംുഅവരണന
യുണുുാകംു.
<തിരുകവാണം:സാമുുതുുിൈഅനിശുുിതാവ
സുുൈൾുു േരിഹരിയകുുുും. അവധി ലഭിചുുയകുുുാ
തുുതിനാൽുുമകനാവിഷമംകതാനുുും.
<അവിടുും:മംരളൈർുുമുുങുുൾുുകുുുകനതുതവുംന
ൽുുകംു.കദവാലയദർുുശനതുുാൽുുസമാധാനമുണുുാ
കംു.ൈാരയുനിർവഹണശകുുിവർധികുുും.
<െതയം: അനാവശയുമായ ആധി ഉകേകുുി
യകുുുണം.ഉതുുാഹവംുഉകനുുഷവംുകുറയംു.േര
സേ്രവിശവുാസംനഷുുപപുുടുുതിനാൽുുസംയുകുുസം
രംഭതുുിൽുുനിനുുുംേിനുുാറംു.
<പുകരാരുടുുാതി:സത്ുതയുാർുുഹമായകസവനം
ൈാഴെുപവയകുുുുവാൻുുസാധിയകുുുും.വിഷമഘടുും
തരണംപെയുുും.
<ഉരതുടുുാതി:ഉതുുരവാദിതുുുവങുുൾുുവർധികുുും.
മനസുുകനുാുഷവംു ആതുുസംതുപതുിയംു ഉണുുാ
കംു.ഔകദുയാരിൈചുമതലൈളിൽുുനിനുുുംഒരാഴെു
കതുുയകുു്ുവിടുുുനിലകുുുും.
<കരവതി: ൈഫ നീർുുകദുാുഷകരാരങുുൾുു വർധി
കുുും.വികരാധിൈൾുുവർധികുുും.വയുവസുുൈൾുുോ
ലിയകുുുുവാൻുുസാധിയകുുുുൈയിലുു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

കാലിഫോർണിയയിലല കാട്്്തീ

ബിഹാർ തെരതഞ്ട്പ്്്് 
മാറ്്ിവയക്്്ില്്: തെര. കമ്്ിഷൻ
േറുു്ന:െിഹാർനിയമസഭാപതരപുഞുടുപുു്
കുതയുസമയതുുുതപനുുനെകുുുപമനുുുപതര
പുഞുടുപുുുൈമുുിഷൻ.പോവിഡു19വയുാേ
നംതുെരുനുുസാഹെരയുതുുിൽപതരപുഞു
ടുപുുുമാറുുിവയകുുുണപമനുുുെിലരാഷ്രെുീയ
ൈകുുിൈൾആവശയുപപുുടുുിരുനുുു.ഇതികോടു
രേുതിൈരികുുുൈയായിരുനുുുൈമുുിഷൻ.ഒ
കകുറുുെർ-നവംെർമാസങുുളിലാണുെി
ഹാർനിയമസഭാപതരപുഞുടുപുു്നെകകുു
ണുുത.ു
മഹാമാരിയുപെൈാലതുു്നിയമസഭാപത
രപുഞുടുപുുുൈളംുഉേപതരപുഞുടുപുുുൈളംു
നെകുതുണുുപതങുുപനപയനുുുവിശദമായമാ
ർരനിർകദശങുുൾപുറതുുിറകുുിയിരുനുുുൈ
മുുിഷൻ.കോടുുർമാർകുു്കൈയുറൈളംുമാ
സക്ുമുണുുായിരികുുണപമനുുതുൾപപുുപെനി
ർകദശങുുളാണുൈമുുിഷൻമുകുനുടുുുവചുുിരി
കുുുനുുത.ു
അകതസമയം,െിഹാറിൽഎൻഡിഎമു
ഖയുമരനുുുിനിതീഷ്കുമാറിനുൈീഴിൽഒറുു
പകുുടുുായിമതുുരികുുുപമനുുുെിപജേികദശീ
യഅധയുകുുൻപജ.േി.നഡുുഅറിയിചുുു.െി
പജേി,ഐൈയുദൾ,രാംവിലാസ്ോസവുാപുുു
കോകുജനശകുുിോർടുുിഎനുുിവഒരുമിചുുു
തപനുുമതുുരികുുും.രേുതിേകുുതുുിനുഅധി
ൈാരംമാരതുമാണലകുുുയം.ജനനനുുയലുുഅ
വരുപെഅജൻഡ.ഇകുുാരയുംജനങുുൾകുുറി
യാപമനുുുംനഡുു.

കൈലാസ പർവതത്്ിലലക്്്ം 
കൈനീസ ്ലസനാ വിനയ്ാസം
നയുുഡൽഹി:നിയരനുുുണകരഖയി
പലസംഘർഷതുുിനുേിനുുാപല
കൈലാസേർവതതുുിനുസമീ
േംകെനവൻകോതിൽകസനാ
വിനയുാസവംുനിർമാണരേുവർ
തുുനങുുളംുനെതുുുനുുതായിഉേ
രരുഹെിരതുങുുൾ.ഈവർഷംഏ
രേുിലിൽആരംഭിചുുനെേെിൈൾ
കൈലാസ,്മൻസകോവർകമഖല
പയയുദുുഭുമികുുുസമാനമാകുുി
പയനുുുംെിരതുങുുൾവയുകുുമാകുുു
നുുു.മികസലുൈളംുഇവവികകുു
േികുുാനുളുുവാഹനങുുളംുവപര
എതുുിചുുിടുുുണു്ുഇവിപെ.കഹനുുവ
വിശവുാസരേുൈാരംേവിരതുമായ
കൈലാസതുുിൽഇതാദയുമാണു
കെനകസനാവിനയുാസംനെതുുു
നുുത.ു
ലഡാഖിൽൈെനുുുൈയറാൻരശു
മിചുുകെനയുമായിഏറുുുമുടുുലു
ണുുായതിനുേിനുുാപലകൈലാ
സയാരതുിൈർകുുായിപുതിയകോ
ഡുനിർമിചുുതിപുുുകേരിൽകനപുുാ
ളംുഇനുുുയയപുകുുതികരരംരപതുു
തുുിയിരുനുുു.ഈസംഘർഷങുു
ൾതുെരുനുുതിനിപെയാണുകൈ
സാസകമഖലയിപലകസനാവി
നയുാസതുുിപുുുെിരതുങുുൾപുറ
തുുുവനുുത.ുകൈലാസം,മൻസ
കോവർ,രാവണതാൾതുെങുുിഇ
വിപെയുളുുതീർഥാെനകൈരനുുുങുുൾ
കഹനുുവ,ൌദുുവിഭാരങുുളുപെ
വിശവുാസങുുളുമായിെനുുപപുുടുു
താണ.ു
ൈഴിഞുു16നുപുറതുുുവനുുഉ
േരരുഹെിരതുതുുിൽൊർകൊളിൻ
പോണുുുമുെിയിരികുുുനുുതായി

ൈാണുനുുതുഎചു്ുൈയു-ു9ഭുതല
കവുോമമികസലംുഇതിപുുുവി
കകുുേണവാഹനവുമാപണനു്ു
വിദഗധുപരഉദുുരിചു്ുഒരുകദശീയ
മാധയുമംറികപുുർടു്ുപെയതു.ുഇവിെ
പതുുവിനയുാസതുുിപുുുസവുഭാവം
േരിരണിചുുാൽനാലുമുതൽഎടുുു
വപരപോകെൽമികസൽകോ
ഞുുറംുമുനുുുറഡാർറാംപുൈളു
മുപണുുനുുുംറികപുുർടു്ു.
എചു്ുൈയു-ു9ഭുതലകവുോമമി
കസലിപുുുരേുവർതുുനംപുർണ
മായിഎചു്ുെി233,കെപു്ു305െി,
കെപു്ു120,കെപു്ു305എ,കവ
എൽസി-20,ഡിഡബുുുയുഎൽ-002
തുെങുുിയറഡാറുൈൾവഴിയാണ.ു
ഇനുുുയൻഭുരേുകദശതുുുനിനു്ു
90ൈികോമീറുുർഅൈപലയാണുമി

കസൽവിനയുാസം.മധയുദുരമി
കസലായതിനാലാണിപതനുുും
രേുതികോധവിദഗധുർ.
കൈലാസയാരതുിൈരുപെസുര
കുുയകുുുുംഅവപരസഹായികുുു
നുുതിനുമായിമുൻപുവളപരകുുുറി
ചുുുകസനിൈപരമാരതുമാണുഇവി
പെനികോരിചുുിരുനുുു.കെനീസ്
സായുധപൊലീസിപുുുഒരുവി
ഭാരമായിരുനുുുഇവരിൽെഹു
ഭുരിേകുുവംു.എനുുാലികപുുൾ
ഇവിപെകസനിൈകോടുുകൊ
പലയായിടുുുണുു്.കസനയുകുുുതാമ
സികുുാൻനിരവധികോടുുലുൈ
ളംുവീടുൈളംുനിർമിചുുിടുുുണുു്കസ
നപയനുുുംഉേരരുഹെിരതുങുുളി
ൽവയുകുും.അെിസുുാനസൗൈ
രയുവിൈസനതുുിപുുുകേരിൽഇ

വിെപതുുെിെറുുൻജനതയുപെ
ഭുമിഏപറുുടുതുുാണുനിർമാണ
ങുുൾ.അവസാനപതുുമുനുുുമാ
സതുുിനിപെകഹകവയിൽനി
നുു്ഒരുൈികോമീറുുർഅൈപലവ
ലിയനിർമാണംനെതുുിയിടുുുണുു്.
ഏരേുിൽ11നുആരംഭിചുുനിർമാ
ണംഈയാഴെുപുർതുുിയായി.
ൈഴിഞുുകമയുജുൺമാസങുു
ളിൽമൻസകോവറികലകുുുളുു
കോഡിൽൈവെിതവാഹനങുുൾ
നീങുുുനുുതിപുുുരണുുുവിഡി
പോദുശയുങുുൾകെനപുറതുുു
വിടുുിരുനുുു.എനുുാൽ,ഇവിപെ
കെനയകുുു്ൈാരയുമായരേുതി
കോധസംവിധാനങുുളിപലുുനുുും
അനുുുചുണുുികുുാണികുുപപുുടുുു.

നേേത്്ിൽ്്നടന്്ത്
കക്ിമിനൽ്്ഗ്ഢാനോചനബയന്്്
ബചന്്ിത്്േ
തിരുവനനുുപുരം:വിമാന
തുുാവളംഅദാനികുു്ോടുു
തുുിനുപോടുകുുുനുുൈാ
രയുപുതുേരസയുമായിഎ
തിർുുകുുുൈയംുരഹസയുമാ
യിേിനുുുണയുകുുുൈയുമാ
ണുസർുുകുുാർുുപെയുുുനുു
പതനുു്രേുതിേകുുകനതാ
വുരകമശുപെനുുിതുുല.
പോെിയവഞുുനയാണുസ
ർുുകുുാർുുഈൈാരയുതുുിൽുു
കൈരളജനതകോടുപെ
യതുത.ുസംസുുാനസ
ർുുകുുാരിനുഭരണേരമായ
അധിൈാരമുളുുഒരുൈമുു
നിഎയർുുകൊർുുടുു്വിൈസ
നംഏപറുുടുകുുണംഎനുു
തുസംസുുാനതാതേുരയുമാ
ണ.ുഅതാണുഈവിഷയ
തുുിൽുുരേുതിേകുുതുുിപുുു
അഭിരേുായം.വിമാനതുുാ
വളകലലതുുിൽുുഅദാനി
കുു്െനുുമുളുുൈമുുനിയു
മായികെർുുനുുതുരൈുിമിനൽുു
ഗുഢാകോെനയാണ.ുസി
റിൽുുഅമർുുെനുു്മംരൾുുദാ
സ്എനുുൈമുുനിപയപതര
പുഞുടുതുുതുആരാണ,ു
ആരുപെനിർുുകദശരേുൈാര
മായിരുനുുു,പെണുുർുുനെ
കുന,ു55ലകുുംഫീസ്
പോടുകുുാൻുുതീരുമാനിചുു
താരുതുെങുുിയകോദയുങുു

ളംുപെനുുിതുുലഉനുുയി
ചുുു.കലഫുമിഷനുമായി
െനുുപപുുടുുആകോേണ
ങുുൾുുപുകുനുുുംമുഖയുമ
രുനുുിമറുേെിേറയാൻുുത
യാറാൈാതുുതുഎനുു്പോ
ണുുാപണനുു്പെനുുിതുുല
കോദിചുുു.ഇകുുാരയുതുുിൽുു
സി.െി.ഐഅെകുുമുളുു
ഏജൻുുസിൈളുപെസമരരു
മായഅകനുവഷണമാണു
രേുതിേകുുംആവശയുപപുുടു
നുുപതനുുുംഅകദുുഹംകു
ടുുികചുുർുുതുുു.മുഖയുമരുനുുിരാ
ജിവയുകുുണം,സർുുകുുാരി
പനതിരായഅഴിമതിആ
കോേണങുുളിൽുുസിെി
ഐകവണംതുെങുുിയആ
വശയുങുുളുനുുയിചുു്വയുാഴാ
ഴെുസംസുുാനപുതുമുഴു
വൻുുവാർുുഡുൈളിലംുയു
ഡിഎഫിപുുുജനരേുതിനി
ധിൈൾുുസതയുാരരുഹംനെ
തുുും.രതുിതലേഞുുായ
തുുുൈളിപലഅംരങുുൾുു,
ജനരേുതിനിധിൈൾുുഇലുുാ
തുുിെതുു്യുഡിഎഫിപുുു
പതരപുഞുടുകുുപപുുടുുരേു
തിനിധിൈൾുുഎനുുിവർുുഅ
വരുപെവീടുുികോഓഫിസി
കോസതയുരരുഹംനെതുുു
പമനുുുംപെനുുിതുുലേറ
ഞുുു.

"ഫസ്്്്്ബെൽ':ഈആഴച്മ്തൽ
കായികവിനോദക്്ാസ്കളം്
തിരുവനനുുപുരം: പൊ
തുവിദയുാഭയുാസ വകുപുു്
കൈറുു് വികടുുഴുസ് വഴി
സംകരുേഷണംപെയുുുനുു
'ഫസുു്ുുപെൽ'കരുോരരുാമി
പുുുഭാരമായി1500ഡി
ജിറുുൽ കുുാസുൈളുപെ
സംകരുേഷണംപുർതുുി
യാകുുി. പൊതുവിഭാര
തുുിൽകോര,ൈരിയർ,
കോടുുികവഷൻ കുുാസുൈ
ൾആരംഭിചുുതിപുുുതുെ
ർചുുയായി ൈായിൈ
വികോദ കുുാസുൈളംു
ഈ ആഴെു ആരംഭി
കുുും.മാനസിൈാകോരയുകുുാസുൈൾപസപറുുും
െർആദയുവാരംതുെങുുും.നിലവിൽരേുതിമാ
സം 141 രാജയുങുുളിൽ നിനുുായി 442 പെറാ
കെറുു്കഡറുുഉേകോരംകൈറുു്വികടുുഴുസി
പുുുപവബ-ുപോകെൽപുുാറുു്കോമുൈളിലുപെ
ലഭികുുുനുുുണുു്.യുെയുുബുൊനലികലയകുുു്17.6
ലകുുംവരികുുാരംുരേുതിമാസം15കോെിൈാ
ഴെുൈളംുഉണുു്.കൈറുു്വികടുുഴുസ്യുെയുുബുൊ
നലിൽനിയരനുുുിതേരസയുങുുൾഅനുവദിചുു
തുവഴിആദയുമാസംലഭിചുുേരസയുവരുമാനമാ
യ15ലകുുംരുേമുഖയുമരനുുുിയുപെദുരിതാശവുാ
സനിധിയികലയകുുു്സംഭാവനപെയുുാൻതീ
രുമാനിചുുതായികൈറുു്(കൈരളഇൻരഫുാസര്െു
കെുർആുു്പെകുകോളജികോർഎഡയുുകകുു
ഷൻ)സിഇഒപൈ.അൻവർസാദതുു്അറിയി

ചുുു.
"ഫസുു്ുുപെൽ'ഡിജിറുുൽകുുാസുൈൾെദൽ
കുുാസുൈളായിടുുലുു അവതരിപുുികുുുനുുപതങുുി
ലംുആദയു വാലയും ോഠപുസത്ൈങുുളുമായി
െനുുപപുുടുുകുുാസുൈൾമാരതുകമപസപറുുുംെർ
വപരസംകരുേഷണംനെതുുുൈയുളുുു.നിലവി
ൽഎടുുാംകുുാസിപലസംകരുേഷണംപെയതുര
ണുു്എപുുികോഡുൈൾരണുുാംവാലയുംോഠപു
സത്ൈങുുളികലതായതിനാൽഒകടുുെറിൽഇ
വ പുനഃസംകരുേഷണം പെയുുും.സംസുുാന
തുുിപുുുവിവിധജിലുുൈളിൽകുുാസുൈൾതയുുാ
റാകുുി വരുനുുുണുു് .ഓരസുു്ുു 28മുതൽ പസ
പറുുുംെർമുനുു്വപരഫസുു്ുുപെലുുിൽപറഗുലർ
കുുാസുൈൾ ഉണുുായിരികുുിലുു. ഓണകുുാല
പുതുേരിോെിൈൾരേുകതുയൈമായിരേുസിദുുീ
ൈരികുുും.
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സവു ർ ണ കുു ട തു്ു ഹക സ്എൻഐഎഅറസ്്്്്ചെയത്വചെ
പര്തിചെർക്്ാൻഇ.ഡി
കൊച്്ി:സവ്രണക്്ടത്്്രകസിലഎന
ഐഎഅറസ്്്്്കചയത്വകേപപ്തിരചര
ക്്ാന എനരോഴ്സ്കേ്്്് ഡയറകറ്്്
രററ്്്നടപടിത്ട
ങ്്ി.കള്്ക്്ടത്്്
നടത്്ാനപണം
നലകിയനിരക്്
പകകേയാണ് പപ്
തിരചരക്്്ക.തി
ര്വനന്്പ്േ
കത്് വിരദേനാ
ണയ്വിനിേയഏ
ജന്്്്ോകേ ഇഡി
രോദയ്ംകചയത്.്
സവ്പന്യം് ക്ട്്
രം് വനരൊതി
ലയ്എസ്രോളരസോഹേികച്്ന്്ക
കണ്്ത്്േിോണ്നടപടി.
സവ്രണക്്ടത്്് രകസ്ോയിെന്്

കപ്്ട്്്എനഐഎഅറസ്്്്് കചയത്നി
രക്്പകകേയാണ്ഇഡിപപ്തിരചരക്്ാ
കോര്ങ്്്ന്്ത.്എറണാക്ളം, േേപ്്്
റം,രൊഴിരക്്ട്സവ്രദേികളാണ്ഇട
നിേക്്ാകേകസ്്്്ംസം്രനേരത്്അറ
സ്്്്് കചയത്ിര്ന്്്. ഇവര്കട സാമ്്
ത്്ികരപ്സാതസ,്നിരക്്പിച്്ത്കക
ള്്പ്്ണോരോത്ടങ്്ിയവഅരന്വേ

ണപേിധിയിലവരം്.രകസ്അരന്വേ
ണത്്ിക്്്ഭാരോയിട്്ാണ്വിരദേനാ
ണയ്വിനിേയഏജന്്്്ോകേരോദയ്ംകച

യത്ത.് സവ്പന്
യം്ക്ട്്രം്വ
നരൊതിലയ്
എസ് രോളര
സോഹേികച്്
ന്് കകണ്്ത്്
േിോണ്നടപ
ടി. ഇതിനികട
പപ്തികള്കട
സവ്ത്്്വകക
ള സംെന്്ി
ച്്്ം ഇഡി അ
രന്വേണംആ

േംഭിച്്്.ഭ്സവ്ത്്്ഉളകപ്്കടരകപദ്്്ീക
േിച്്ാണ്അരന്വേണം.കള്്ക്്ടത്്്–
കമ്്ീേനത്കഭ്േിയം്അപ്്ാരട്്്കേ
ന്്്്കളം്വാങ്്ാനസവ്പന്ഉപരോരി
ച്്തായി കകണ്്ത്്ിയിര്ന്്്. സ്ഹ്
ത്്്ക്്ള്കടരോ െന്്്ക്്ള്കടരോ
രപേില പപ്തികളസവ്ത്്്വകള വാ
ങ്്ിയിേിക്്ാകേന്്ാണ്ഇഡിയ്കടനി
രേനം. പപ്തികള്കടവിരദേകത്്സവ്
ത്്്സംെന്്ിച്്്ംഅരന്വേിക്്ാനതീ
ര്ോനോയി.

ദ ുബാ യി ൽ നി നു്ു എ ൻുുഐ എ സം ഘം 
തി രി കചു ുതുുി, കത ളി വ ുക ള ുമാ യി 
കൊച്്ി:സവ്ര്്ണക്്ടത്്ികേവിരദ
േെന്്ംപേിരോധിക്്ാനദ്ൊ
യിരേക്്്രോയഎന്്ഐഎയ്കട
പപ്രത്യകസംഘംകൊച്്ിയിലതിേി
കച്്ത്്ി.സവ്ര്്ണക്്ടത്്്ോയിെ
ന്്കപ്്ട്്പപ്ധാനകതളിവ്കള്്അ
രന്വേണസംഘം രേഖേിച്്്. ഡി
രല്്ോറ്്ിക്്്കാര്്രോയില്കടസവ്
ര്്ണംകടത്്ിയത്ോയിെന്്കപ്്
ട്്വിവേങ്്ളം്ഇതില്ളകപ്്ടം്.അ
രതസേയംവിരദേത്്്ഒളിവിലത്
ടര്ന്്നാല്പപ്തികകളരകേളത്്ി
ലതിേികച്്ത്്ിക്്്ന്്തിലഅനി
ശ്്ിതതവ്ംനീങ്്ിയില്്.

സവ്ര്്ണക്്ടത്്്ോയി െന്്
കപ്്ട്്്ആരോപണവിരധയോയയ്
എഇ ഉരദ്ോരസ്്കേഎന്്ഐഎ
കരട്്കയന്്ത് വയ്ക്്േല്്. സവ്
ര്്ണക്്ടത്്ിക്്്മ്ഖയ്ആസ്പത്ക
േികോോളായ ലഫസല്് ഫേീദി
കനയാണ് പപ്ധാനോയം് രോദയ്ം

കചയത്കതന്്ാണ്വിവേം.സവ്ര്്ണ
ക്്ടത്്്ോയിെന്്കപ്്ട്്്നാല്പപ്
തികള്്വിരദേത്്്ഒളിവില്്ത്ടര്
കയാകണന്്്ം ഇവകേ നാട്്ികേ
ത്്ിക്്ാന്ള്് പേ്േം ത്ടര്കയാ
കണന്്്ം എന്്ഐഎ വയ്ക്്ോ
ക്്ി.കള്്ക്്ടത്്ില്കടേഭിച്്സവ്
ര്്ണംതീപവ്വാദപപ്വര്്ത്്നത്്ിന്
ഉപരോരിച്്്എന്്്കകണ്്ത്്ാന്്
വിരദേത്്്ള്്പപ്തികള്കടകോഴി
എന്്ഐഎക്്്അതയ്ാവേയ്ോണ.്
ലഫസലഫേീദിന്ദ്ൊയിലേ
കറ്്ര്രകസ്ള്്തിനാലഇയാകള
എരപ്്ളഇന്്്യയക്്്്ലകോറ്കേ
ന്്കാേയ്ത്്ിലവയ്ക്്തയില്്.രക
സികേമ്ന്്ാംപപ്തിയായലഫസ
േിന്എതിരേകൊച്്ിഎനഐഎ
രൊടതിജാേയ്േില്്ാവാറനഡ്പ്റ
കപ്്ട്വിച്്ിട്്്ണ്്്.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്്രകസില്്യ്എ

ഇഉരദ്ോരസ്്കേരോദയ്ംകചയ്്ാന്്

രനേകത്്വിരദേകാേയ്േപന്്്ാേയം
കത്്് നലകിയിര്ന്്്. ആദയ് ക
ത്്ിന്േറ്പടികിട്്ാത്്സാഹചേയ്
ത്്ില്്വീണ്്്കോര്കത്്്ക്ടിരക
പദ്്്ം നലകി. ഇക്്ാേയ്ത്്ില്് ഔ
രദ്ോരികോയഅന്േതിക്്്സാധയ്
തയികല്്ന്്ാണ്സ്ചന.അവസാ
നഘട്്ത്്ില്്യ്എഇയില്ള്്ചിേ
രൊൺസ്രേറ്്് ഉരദ്ോരസ്്ര്കട
കോഴി രേഖകപ്്ട്ത്്ാനം് എ
ന്്ഐഎപേ്േിച്്ിര്ന്്്.ഭീകേവാദ
െന്്ം കകണ്്ത്്ാകനന്്ായിര്
ന്്്രകസ്എന്്ഐഎക്്്ലകോ
റിയത.്എന്്ാല്്ഭീകേവാദെന്്
ത്്ില്്ഇത്വകേകാേയ്ോയകതളി
വ്കള്്കിട്്ിയിട്്ില്്.ലഫസല്്ഫേീ
ദിക്്്കോഴിഇതിരേക്്്എത്്ാന്്
സഹായിക്്്കേന്്ാണ് സ്ചന.
സവ്ര്്ണക്്ടത്്ില്്നിന്്്രകപദ്്്പേ്
ദ്്കറഡ്പക്സ്്്്ഉള്്പ്്കട്ള്്ഇട
പാട്കളിരേക്്്തിേിയ്കയാണ.്

ഹോ ൺ ഗഗു സ ്ഹന ത ുമാ റുും,
പാ ർ ടുുി യി കെ പ ര സയു ഗപു സത്ാ വ ന ക ൾ
വി െ കുുി മ ുലുു പുു ളുുി 
തിര്വനന്്പ്േം:
രൊൺ്്പര്സ് അ
ഖിരേന്്്യ രനത്
ോറ്്വ്ോയി െ
ന്്കപ്്ട്്് പേസയ്
പപ്സത്ാവന നട
ത്്്ന്്ത് േേിയ
കല്്ന്്് കകപിസി
സിപപ്സിഡ്്്്മ്
ല്്പ്്ള്്ി ോേചപദ്്്
ന്്. ആഭയ്ന്്േ ജ
നാധിപതയ്ം പ്ര
ണോയം്നിേനില്്ക്്്ന്്പാ
ര്്ട്്ിയാണ് രൊൺ്്പര്സ.്വയ്തയ്
സത്അഭിപപ്ായങ്്ള്് പാര്്ട്്ി
രവദികളില്്രേഖകപ്്ട്ത്്ാന്
ള്്എല്്ാസവ്ാതപന്്്്യവം് രന
താക്്ള്്ക്്്ണ്്്.അതിന്ഘടക
വിര്ദ്്ോയിപാര്്ട്്ികയഅപ
കീര്്ത്്ികപ്്ട്ത്്്വിധം പേ
സയ്പപ്സത്ാവനകള്്രനതാക്്
ള്കടഭാരത്്്നിന്്്ംഉണ്്ാക്
ന്്ത്രൊൺ്്പര്സിക്്്അന്്
സിന് രചര്്ന്്തല്്.അത് രൊ
ൺ്്പര്സിക്്് ലേേിയ്േകല്്
ന്്്ംമ്ല്്പ്്ള്്ിഅറിയിച്്്.

ോഹ്ല്്രാന്്ികയരപ്്
കേയ്ള്് രനതാവികനയാണ്
പപ്തിസന്്ിഘട്്ത്്ില്്പാര്്ട്്ി
ക്്ാവേയ്ം.ഇന്്്യന്്ഫാസിസ്്്്്
കള്ോയിരനേിട്്്ള്്രോോട്്
ോണ് ോജയ്ംആപര്ഹിക്്്ന്്
ത.് രോദിസര്്ക്്ാേികനതികേ
വിട്്്വീഴച്്്യില്്ാത്്രോോട്്ം
നടത്്്ന്് ഇന്്്യയികേ ഏക
രനതാവ് ോഹ്ല്് രാന്്ിയാ

ണ.്ോഹ്ല്്രാന്്ി
യ്കടസതയ്സന്്ത
യം്അഴിേതികക്്തി
ോയി പാര്്ട്്ിക്്്ള്്ി
ലം് പ്റത്്്ം എട്
ക്്്ന്്നിേപാടം്ത
നിക്്് പ്ര്്ണോയി
രോധയ്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ഒ
രട്്കറ'ഇേകോഴിയം്
കാേം'കണ്്പാര്്ട്്ി
യാണ് രൊൺ്്പര്സ.്
രൊൺ്്പര്സിക്്്അ

ടിരവര്കള്് ജനഹ്ദയങ്്ളി
ോണ.്അത് പിഴ്കതറിയാന്്
ആര്്ക്്്ം സാധയ്േല്്. രൊ
ൺ്്പര്സ് ഒര് സംസ്കാേവം്
ജീവിതലേേിയ്ോണ.്അത്
പിന്്്ടര്ന്്വര്്ക്്്ോപത്രേധീ
േോയരോോട്്ങ്്ള്്ക്്്രനത്
തവ്ംനല്്കാന്്സാധിക്്്കയ്
ള്്്.രൊൺ്്പര്സികനഇന്്്ന
യിക്്ാന്് ോഹ്ല്് രാന്്ിത
കന്്രവണകേന്്കകപിസിസി
യ്കട അഭിപപ്ായം രനത്തവ്
കത്് പേഘട്്ത്്ില്്അറിയി
ച്്ിട്്്ണ്്്.ോഹ്ല്്രാന്്ിരനത്
തവ്ംഏകറ്്ട്ക്്്കേന്്പപ്തയ്ാേ
യാണ് കകപിസിസിക്്്ള്്ത.് 
ഒന്്്ം പപ്തീക്്ിക്്ാകത ഈ 
പപ്സ്്ാനത്്ില്് വിേവ്ാസം
അര്്പ്്ിച്്രൊടിക്്ണക്്ായജ
നങ്്ള്ണ്്്.അവര്കടവികാേ
കത്് മ്റികപ്്ട്ത്്്ന്്ത്ആ
ോയാലം്േേിയകല്്ന്്്ംമ്ല്്
പ്്ള്്ിപറഞ്്്.

സിനിമ, സീരിയൽ ഷടുുുിങു
പനുരാരംഭികുുാൻ മാർഗനിർഹേശങുുളായി
നയ്്ഡലഹി:സിനിേ,ടിവിസീേിയ
ലഷ്ട്്ിങ്കൊവിഡ്രപ്ോരട്്രൊ
ളപാേിച്്്പ്നോേംഭിക്്ാന രക
പദ്്്സരക്്ാരഅന്േതി.ഇതിന്ള്്
ോരരനിരരദേങ്്ളവാരത്്ാവിത
േണപപ്രക്്പണേപന്്്ിപപ്കാശ്ജാ
വരഡക്്ര പ്റകപ്്ട്വിച്്്. സാമ്
ഹികഅകേംപാേിക്്ണം,രഫസ്
കവരോോസര്ൊധേിക്്ണംത്ട
ങ്്ിയവ നിരെന്്ം. അഭിരനതാ
ക്്ളക്്്കയ്ാേറയക്്്്മ്ന്്ില ോ
പത്ംോസക്ിന്ഒഴിവ്ണ്്്.
കൊവിഡ്സാഹചേയ്ത്്ിലവന

തിേിച്്ടിരനേിട്്സിനിോവയ്വസാ
യത്്ിന്തിേിച്്്വേവിന്ള്്അവ
സേകോര്ക്്ിയാണ്ഷ്ട്്ിങ്പ്ന
ോേംഭിക്്ാന തീര്ോനിച്്കതന്്്
ജാവരഡക്്ര പറഞ്്്. നിേവധി
യാള്കളക്്്ഇത്വഴികൊഴിലേ
ഭിക്്്കേന്്്ംഅരദ്്ഹം.ആരോരയ്,
ആഭയ്ന്്േേപന്്്ാേയങ്്ള്ോയിെ
ന്്കപ്്ട്്ാണ് ോരരനിരരദേങ്്ള
നിശ്്യിച്്കതന്്്ംഅരദ്്ഹം.
കകണ്്യക്േ്്്് രോണ്കളില

അതയ്ാവേയ്പപ്വരത്്നങ്്ളോപത്
രേഅന്വദിക്്്എന്്നിെന്്ന

ഷ്ട്്ിങ്്ിനം് ൊധകോകണന്്് േ
പന്്്ിപറഞ്്്.പപ്ായോയവര,രരഭി
ണികള, അന്െന്് രോരങ്്ള്
ള്്വരത്ടങ്്ിഉയരന്്റിസക്്ള്്
വരപപ്രത്യകമ്നകര്തല്കളഎ
ട്ക്്ണം. ആള്കള്ോയി െന്്
കപ്്രടണ്്മ്നനിേ പപ്വരത്്നങ്്
ളിലനിന്്്ഇവരവിട്്്നിലക്്്ന്്
താണ്നല്്ത.്
ഇടക്്ികടലക കഴ്ക്ക, എ

ന്്പട്ിരോയിന്്്്കളിലം്രോേിസ്്
േത്്്ംസാനിലറ്്സരഉപരോരി
ക്്്കത്ടങ്്ിയവയം്നിരെന്്ം.
ആരോരയ്രസത്ആപ്ഉപരോരി
ക്്്ന്്ത് നല്്താണ.് എല്്ായിട
ത്്്ം സാമ്ഹിക അകേം പാേി
ക്്ാന്ള്് സംവിധാനമ്ണ്്ാക്്
ണം.പേോവധിക്റച്്്രപകേോ
പത്രേഉളകപ്്ട്ത്്ാവ.്സദ്്രേക
കേരോകാണികകളരോഅന്വദി
ക്്ര്ത.്

താേസസൗകേയ്കോര്ക്്്ന്്
തം്സാമ്ഹികഅകേംപാേിച്്്
രവണം.കസറ്്്കള,രേക്്്അപ്റ്
മ്കള,എഡിറ്്്റ്മ്കള,വാനിറ്്ി
വാന്കള,വാേ്റ്മ്കളഎന്്ിവ

കയല്്ാംക്തയ്ോയിഅണ്വിമ്ക്്
ോക്്ണം.ഷ്ട്്ിങ്്ിന്മ്നപം്രേ
േവം്അണ്നേീകേണംനടത്്
ണം.കഴിയ്ന്്പത്വീട്്ിലനിന്്്ള്്
രോേിഎന്്നയംസവ്ീകേിക്്ണം.
രൊസ്്്്്യം്,വിഗ്കള,രേക്്പ്്്സാധ
നങ്്ളത്ടങ്്ിയവപങ്്ിട്ന്്ത്പ

േോവധിക്റയക്്്ണം.രേക്്പ്്്ആ
രട്്ിസ്്്്്കളം്കഹയരലസ്്്്േിസ്്്്്ക
ളം്അന്രോജയ്ോയപിപിഇകള
ധേിക്്ണം.ഉപകേണങ്്ളപങ്്്വ
ച്്് ഉപരോരിക്്്കയാകണങ്്ില
ഗ്്ൗസ്ധേിക്്ണം-ോരരനിരരദേ
ങ്്ളിലപറയ്ന്്്.

ലലഫ്മിഷൻ:യണ്ിടാക്്്മായി
െരാർഒപ്്്വച്്ത്യഎ്ഇ
മോൺസൽജനറൽ
കൊച്്ി:ലേഫ്േിേക്്്ഭാര
ോയവടക്്ാരഞ്്േിഭവനപദ്്
തിക്്് രവണ്്ിയ്ണിടാക് ക
മ്്നിയ്ോയിനിര്്ോണകോ
ര്്ഒപ്്ിട്്ത്യ്എഇരൊൺസ
ല ജനറല. വടക്്ാരഞ്്േിയി
ലആശ്പപത്ിനിരോണ
ത്്ിന് എറണാക്ള
കത്് കസയ്്്്് കവ
രഞ്്ഴസ്്എന്്കമ്്
നിയ്ോയം്കോരഉ
ണ്്ാക്്ി. ധാേണാപ
പത്ത്്ില ഒപ്്ിട്് സം
സ്്ാന സരക്്ാരം് കറ
ഡപ്ക്സന്്്്ംനിരോണകോ
റിലകക്്ികളകല്്ന്്്വയ്ക്്
ോക്ന്് രേഖകളാണ് പ്റ
ത്്ായത.്നിരോണകോറില
കറഡ്പക്സ്്്ിന്പകേംരൊ
ൺസലജനറലഒപ്്ിട്്ത്നയ
തപന്്് േേയ്ാദകള്കട േംഘനം
ക്ടിയാകണന്്്വിേയിര്ത്്
കപ്്ട്ന്്്.
വടക്്ാരഞ്്േിയില്്ഫ്്ാറ്്്നി

ര്്ോണത്്ിന് സഹായം ന
ല്്കാന സര്്ക്്ാേിന് രവണ്്ി
ലേഫ്േിേന്്സിഇഒയം്കറ

ഡപ്ക്സന്്്്ംതമ്്ില്്ധാേണാ
പപത്ംഒപ്്ിട്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പ്
റകേ ഒര് ഉപകോര്് ക്ടിയ്
ണ്്ായിര്ന്്്കവന്്ാണ്ഇരപ്്
ള്്പ്റത്്്വര്ന്്വിവേങ്്ള്്
വയ്ക്്ോക്്്ന്്ത.്ഈഉപ

കോറിോണ്കറഡപ്ക്
സ്്്ിന്പകേംരക
േളത്്ികേ യ്എ
ഇരൊൺ്്സല്്ജ
നറല്്ഒപ്്ിട്്ത.്വ
ടക്്ാരഞ്്േിയില
തേപ്്ിള്്ി താല്
ക്്ില്് കപട്് സ്്േ

ത്്്140ഓളംപാര്്പ്്ിട
സമ്ച്്യംനിര്്േിക്്ാന്ള്്താ
ണ്കോര്്.500ചത്േപേ്അടി
വിസത്ീര്്ണമ്ള്് സമ്ച്്യം
നിര്്േിക്്ാനാണ് ഉരദ്്േിച്്ത.്
കടന്്ഡര്്മ്രഖകനയാണ്ഇതി
രേക്്് യ്ണിടാക്്ികന കതേ
കഞ്്ട്ത്്കതന്്്കോറില്്പ
റയ്ന്്്.70േക്്ംയ്എഇദി
ര്്ഹത്്ിക്്്കോറാണ്യ്ണി
ടാക്്്ംയ്എഇരൊൺ്്സ്രേ
റ്്്ം ഒപ്്്വച്്ിേിക്്്ന്്ത.് ഇ
രൊകൊപ്്ംഫ്്ാറ്്്സമ്ച്്യത്്ി

ന് സേീപത്്് ക്ട്്ികള്്ക്്്ം
അമ്്ോര്്ക്്്മ്ള്്ആശ്പപത്ി
നിരേിക്്ാനം്കോറ്ണ്്്.ഇതി
നാണ്എറണാക്ളകത്്കസ
യ്്്്്കവരഞ്്ഴ്സ്എന്്സ്്ാ
പനവ്ോയ്ള്്കോര.
സരക്്ാേികന ഒഴിവാക്്ി

രൊൺസല ജനറല രനേിട്്്
എങ്്കനയാണ്ഇത്്േകോര്
കോറില ഒപ്്ിട്്കതന്്ത്സം
േയങ്്ളഉയരത്്്ന്്്ണ്്്.ധാ
േണാപപത്ത്്ികേ ഉപവക്പ്്്
പപ്കാേംനിരോണകോറ്കാ
േകന കതേക്ഞ്ട്രക്്ണ്്ത്
സംസ്്ാനസരക്്ാരക്ടിരച
രന്്ാണ.്യ്എഇയിലനിന്്്
രനേിട്്്ധനസസഹായംസവ്ീക
േിക്്്ന്്തിന്നിയേതടസങ്്
ള ഉള്്ത്കൊണ്്ാണ് കറഡ്
പക്സന്്്്ോയിസംസ്്ാനസര
ക്്ാര ധാേണപപത്ം ഒപ്്ിട്്ത.്
എന്്ാല, രകപദ്്് സരക്്ാേി
ക്്്അന്േതിയില്്ാകത രൊ
ൺസ്ലജനറലരനേിട്്്ഒപ്്ിട്്
ത്നയതപന്്്േേയ്ാദകള്കടേം
ഘനകേന്്ാണ് വിേയിര്ത്്
ല.

=നിർമാണക്്രാറിൽസംസ്്ാനസർക്്ാരം്കറഡ്കെ്സന്്്്മില്്!

മെനദ്്്സർക്്ാരികനതിമര
സിപിഎംസതയ്നര്ഹസമരംനടത്്ി
തിര്വനന്്പ്േം: രകപദ്്്സരക്്ാേികനതി
രേവിവിധആവേയ്ങ്്ള്ന്്യിച്്്സിപിഎം
സതയ്പര്ഹസേേംനടത്്ി.വീട്കള,പപ്ധാ
നരകപദ്്്ങ്്ള,വയ്ാപാേരകപദ്്്ങ്്ള,സ്്ാ
പനങ്്ളഎന്്ിവസേേരകപദ്്്ോക്്ിഇന്്
കേലവക്രന്്േംനാല്മ്തലനാേേവ
കേയായിര്ന്്്സതയ്പര്ഹം.വിവിധരകപദ്്്
ങ്്ളിലനിന്്്ംഓൺലേനായിജനേക്്
ങ്്ളപേിപാടിയിലഅണിരചരന്്്.സിപി
എംസംസ്്ാനകസപക്ട്്റിരൊടിരയേിൊ
േക്േണ്നക്ടം്െസരേതംതിര്വനന്്
പ്േംേര്തംക്ഴിയികേവീട്്ിലസതയ്പര്ഹ
േിേിന്്്.കോളിറ്്്െയ്്രോഅംരംഎസ.്ോ
േചപദ്്്നപിള്്യം് രകപദ്്് കമ്്ിറ്്ിയംരം
എം.വി.രോവിദ്്നം്എകകജികസ്്്റില
സതയ്പര്ഹത്്ിലപകങ്്ട്ത്്്.എലഡിഎ
ഫ്കൺവീനരഎ.വിജയോഘവനത്ശ്
രം്സിപിഎംരകപദ്്്കമ്്ിറ്്ിയംരംപി.കക
പേ്ീേതികണ്്്രം്സേേത്്ിലപകങ്്ട്ത്്്.
ആദായനിക്തിദായകേല്്ാത്്എല്്ാ

ക്ടം്െങ്്ളക്്്ംആറ് ോസരത്്ക്്് ോ
സം7,500ര്പവീതംഅക്്ൗണ്്ിലനിരക്്
പിക്്്ക,ആവേയ്ക്്ാരക്്്10കിരോഭക്്്യ
ധാനയ്ംആറ്ോസരത്്ക്്്നലക്ക,കൊ
ഴില്റപ്്് പദ്്തിപപ്കാേമ്ള്് 200 ദിവസ
കത്് രോേി വരധിപ്്ിച്് രവതനത്്ിക്്്
അടിസ്്ാനത്്ിലനലക്ക,കോത്രേഖ
ോ സ്്ാപനങ്്ള്കട സവ്കാേയ്വലക്്േ
ണംഉരപക്്ിക്്്ക,ത്ടങ്്ിയആവേയ്ങ്്
ള്ന്്യിച്്ാണ്സതയ്പര്ഹംസംഘടിപ്്ിച്്ത.്
ഇതിനികടസേേത്്ിന് പിന്്്ണയ്ോയി
തേസ്്ാനത്്്െികജപികൗൺസിേരപ
കങ്്ട്ത്്ത്വിവാദോയി.തിര്വനന്്പ്േം
രൊരപരറേന പാലക്്്ളങ്്േ വാരഡ്
കൗൺസിേരവിജയക്ോേിയാണ്ക്ടം്
െസരേതംസേേത്്ിലപകങ്്ട്ത്്ത.്ഇ
കതത്ടരന്്്എസ.്വിജയക്ോേികയഅ
രന്വേണവിരധയോയിെികജപിയിലനി
ന്്്ംസസക്പനഡ്കചയത്തായിസംസ്്ാ
നപപ്സിഡ്്്്കക.സ്രേപദ്്്നഅറിയിച്്്

=സമരത്്ിൽപകക്്ട്ത്്ബികെപിൌൺസിലർക്്്സസക്പൻഷൻ

കേനദ്്്സർക്്ാരിന്്്കന്ോഹനയങ്്ൾനക്്തികരസിപിഎംനടത്്്ന്്സമരത്്ിൽപിന്്്ണഅ
റിയിച്്്തിര്വനന്്പ്രംകോർപകറഷൻപാൽക്്്ളങ്്രവാർഡിനെബിനെപിേൗൺസിെർവി
െയക്മാരിക്ടം്ബസകമതംപനക്്ട്ക്്്ന്്്.

23 പ ുതി യ ഹോ ടു്ു 
സ് ഹോ ടുുു ക ൾ; ആ കക 622 
തിര്വനന്്പ്േം:ഇന്്കേ23പ്
തിയരോട്്്സ്രോട്്്കളപപ്ഖയ്ാ
പിച്്്.ത്ശ്ര്്ജില്്യികേഎടത്്ി
ര്ത്്ി (വാര്്ഡ് 18),എടവിേങ്്്
(എല്്ാവാര്്ഡ്കളം്)ആള്ര്്(സ
ബ്വാര്്ഡ്20),എര്േകപ്്ട്്ി(സബ്
വാര്്ഡ്15,16),ഗ്ര്വായ്ര്്മ്നി
സിപ്്ാേിറ്്ി(33,34),േതിേകം(സ
ബ്വാര്്ഡ്6),രൊട്്യംജില്്യികേ
കിടങ്്്ര്് (2, 15),അയര്്ക്്്ന്്ം
(7),തിര്വനന്്പ്േംജില്്യികേേ
േയിന്്കീഴ്(4,5,15),ആേയ്രക്്ട്
(1,15,16),കവള്്നാട്(14),വയനാ
ട്ജില്്യികേകവള്്മ്ണ്്(10,13),
കൊണ്്ര്്നാട്(1,2,3,5,6),മ്ള്്
ന്്കൊല്്ി (സബ്വാര്്ഡ്17, 18),
കൊല്്ംജില്്യികേകനട്വത്്്ര്്
(സബ്വാര്്ഡ്1,16,17,18),കര്നാ
രപ്്ള്്ിമ്നിസിപ്്ാേിറ്്ി(22,23),
കതക്്്ംഭാരം(സബ്വാര്്ഡ്4,5),
പത്്നംതിട്്ജില്്യികേരൊട്്ാങ്്
ല്്(സബ്വാര്്ഡ്2,3,10),പപ്ോടം
(18),പാേക്്ാട്ജില്്യികേപര്ത്
ര്്(2,3),തിര്രവങ്്പ്്്റ(8),ഇട്

ക്്ിജില്്യികേകര്ണാപ്േം(13),
രൊഴിരക്്ട്ജില്്യികേത്റയ്ര്്
(8)എന്്ിവയാണ്പ്തിയരോട്്്
സ്രോട്്്കള്്.
17പപ്രദേങ്്കളരോട്്്സ്രോ

ട്്ില്്നിന്്്ംഒഴിവാക്്ി.രൊട്്യം
ജില്്യികേലവക്്ംമ്ന്്സിപ്്ാേി
റ്്ി(വാര്്ഡ്13,25),േണിേേ(11)പ്
ത്പ്്ള്്ി(6,11),അയേ്നം(10),ക്
രോപ്്ട(15),കാണാക്്ാേി(5),എ
ര്രേേി(20),തിര്വനന്്പ്േംജി
ല്്യികേവാേനപ്േം(14),േണമ്്്
ര്്(9,12),വിളപ്്ില്്(20),ത്ശ്ര്്ജി
ല്്യികേഅേിമ്്്ര്്(1),രൊടരേേി
(10,11),േണല്ര്്(13,14),േേപ്്്റം
ജില്്യികേരൊട്്ക്്ല്്മി്സിപ്്ാേി
റ്്ി(എല്്ാവാര്്ഡ്കളം്),നിറേര്
ത്ര്്(16,17),വയനാട്ജില്്യികേ
മ്ട്്ില്്(3(സബ്വാര്്ഡ)്,14),എറ
ണാക്ളം ജില്്യികേപള്്ിപ്്്റം
(സബ്വാര്്ഡ്18)എന്്ീപപ്രദേ
ങ്്കളയാണ്  ഒഴിവാക്്ിയത.് ഇ
രൊകടനിേവില്് 622 രോട്്്സ്
രോട്്്കളാണ്ള്്ത.്

കൊവിഡ്ൊലകത്്വിവാദച്്്ടിൽഇന്്്നിയമസഭസമമ്്ളനം
തിര്വനന്്പ്േം:സരക്്ാേികനതി
കേ അവിേവ്ാസ പപ്രേയം, രകേള
രൊൺപര്സികേ തരക്്ം,വിോന
ത്്ാവളവ്ോയിെന്്കപ്്ട്്പ്തി
യ കവളികപ്്ട്ത്്ല ത്ടങ്്ി കട്
ത്് ോേ്പട്ീയ വിവാദങ്്ള്്ക്്ികട
യാണ്ഇന്്്നിയേസഭസരമ്്ളനം
രചര്ന്്ത.്ധനകാേയ്െില്്പാസാ
ക്്ാന്് രവണ്്ിയാണ് ഒര് ദിവസ
രത്്ക്്്കരേനകകാവിഡ്രപ്ോരട്്
രക്്ളിലസഭരചര്ന്്കതങ്്ിലം്േ
പന്്്ിജേീേികനതിോയആരോപണ
ങ്്ള,സവ്ര്്ണക്്ടത്്്,ലേഫ്പദ്്
തിവിവാദങ്്ളത്ടങ്്ിയവചര്്ച്്
യക്്്്വരം്.ഇതിനികടനിയേസഭാ
സമ്ച്്യത്്ിക്്്മ്ന്്ാംനിേയില
ോജയ്സഭയിരേക്്്ള്് ഉപകതേ
കഞ്്ട്പ്്്ംനടക്്്ം.
വിോനത്്ാവളംഅദാനിപര്്പ്്ി

ന് ലകോറാന്ള്് തീര്ോനത്്ി
കനതികേസരവകക്്ിരോരംവിളി

ച്്്പപ്തിരേധംഅറിയിച്്സര
ക്്ാരഇതിക്്്കടനഡറിന്നി
യരോപരദേംരതടിയത്അദാ
നിയ്കടെന്്്വിക്്്സ്്ാപ
നത്്ിലനിന്്ാകണന്്പ്തി
യകവളികപ്്ട്ത്്ലസംയ്ക്്
പപ്രേയത്്ിലഎങ്്കനടവ്ിസ്്്്്
ണ്്ാക്്്കേന്്്കണ്്റിയണം.
അവിേവ്ാസ പപ്രേയംഭ്േി

പക്്ംകൊണ്്്പോജയകപ്്ട്
കേന്്്ഉറപ്്ാകണങ്്ിലം്ചര്്ച്്
നടത്്ിസര്്ക്്ാേികനതിോയ
ആരോപണങ്്ള്് അക്്േിട്്്
നിേത്്്കയം്അത്കോത്ജനപേ്
ദ്്യിരേക്്്കൊണ്്്വേികയ്ോണ്
പപ്തിപക്്ത്്ിക്്്േക്്്യം.സര്്ക്്ാ
േികന കടന്്ാപക്േിക്്്കകയന്് േ
ക്്്യരത്്കടപപ്തിപക്്ംഇന്്്സ
ഭയികേത്്്ര്പ്ള്് പേോവധി പപ്
തിരോധംതീര്്ക്്ാന്് ഭേണപക്്ം
പേ്േിക്്്ം.ഇതില്കടേക്്ോയഭേ

ണ-പപ്തിപക്്രോേിനായിേിക്്്ം
സഭസാക്്്യംവഹിക്്്ക.
അരതസേയംവിോനത്്ാവളവി

േയത്്ിലേേിതര്േിക്്്നിേപാ
ടം്രകേളരൊൺപര്സിലവിപ്്ികന
കചാല്്ിയ്ള്് തരക്്ങ്്ളം് യ്ഡി
എഫിന്തിേിച്്ടിയാണ.്സര്്ക്്ാേി
കനതിരേഉയര്്ന്്ിട്്്ള്്പപ്ധാനആ
രോപണങ്്ള്്ചര്്ച്്കചയ്്്ന്്തില്

കടമ്ഖയ്േപന്്്ികക്്തിരേേ
ക്്ോയ ആപക്േണം നട
ത്്ാനാണ് പപ്തിപക്്ം ഉ
രദ്്േിക്്്ന്്ത.്
ോജയ്സഭാ രോകട്്ട്പ്്്ം

സഭയക്്്്പ്റകത്്െികജ
പിസേേവം്അഞ്്്േണി
ക്്്ര്്നീള്ന്്അവിേവ്ാസ
പപ്രേയചര്്ച്്യ്കേല്്ാംരച
ര്ര്പ്ള്്ഒര് ദിവസകത്്
സഭാസരമ്്ളനം പേ്രദ്്യ
ോകം്.സപ്ീക്്ര്്കക്്തിരേ
പപ്തിരേധംേക്്ോക്്്കേ

ന്്്പപ്തിപക്്രനതാവ്േരേശ്കച
ന്്ിത്്േരനേകത്്തകന്്പറഞ്്ി
ട്്്ണ്്്.സപ്ീക്്ര്്കക്്തിോയഅവി
േവ്ാസംഅന്വദിക്്ാത്്സാഹച
േയ്ത്്ില്്സഭസത്ംഭിപ്്ിക്്ാനാണ്
പപ്തിപക്്ത്്ിക്്്തീര്ോനകേങ്്ി
ല്്കപകട്്ന്്്പിേിയാനാണ്സാധയ്
ത.എന്്ാലപപ്തിപക്്ംരോക്്ൗ

ട്്ിരേക്്്നീങ്്ര്കതന്്്േപന്്്ിഇ.പി
ജയോജനഅഭയ്രഥിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഭേണപപ്തിപക്്ങ്്ള്്സഭയില്്

രോേിന്ള്് എല്്ാ ആയ്ധങ്്ള്
ോയി വര്ര്പ്ള്് െികജപിയ്കട
ഏകഎംഎല്്എആയഒ.ോജരോ
പാല്്സഭയ്ക്്്പ്റത്്്ഉപവാസ
േിേിക്്്ം.ോവികേഒന്്പതിന്അ
ന്രോചനപപ്രേയം അവതേിപ്്ി
ക്്്ം. രോരദ്യാത്്േം ഉണ്്ാകില്്.
ത്ടര്്ന്്്ധനെില്്പാസാക്്്ം.പി
ന്്ീട്ഉപധനാഭയ്ര്്ഥനകളം്സഭയി
ല്്അവതേിപ്്ിച്്്പാസാക്്്ം.ോജയ്
സഭയിരേക്്്ള്് ഉപകതേക്ഞ്ട്
പ്്്ോവികേഒന്്പത്മ്തല്്ലവ
കിട്്്നാല്േണിവകേയായിേിക്്്ം
നടക്്്ക. എല്്ഡിഎഫ് സ്്ാനാ
ര്്ഥിഎം.വിരപ്േയാംസ്ക്ോറം്യ്
ഡിഎഫ്സ്്ാനാര്്ഥിോല്്വര്്രീ
സ്കല്്പകവാടിയ്ോണ്േത്്േേം
രത്്്ള്്ത.്

സപ്ീക്്ര്്കക്്തിരേപപ്തിരേധിച്്രേേംപപ്തിപ
ക്്ംസീറ്്്കളിരേക്്്രോയാല്്15വര്്േത്്ിന്രേ
േമ്ള്്ആദയ്അവിേവ്ാസപപ്രേയത്്ിരമ്്ല്്അഞ്്്
േണിക്്്ര്്നീള്ന്്ചര്്ച്്നടക്്്ം.വി.ഡി.സതീേനാ
ണ്അവിേവ്ാസപപ്രേയത്്ിന്രോട്്ിസ്നല്്കിയിേി
ക്്്ന്്ത.്ോവികേപത്്്േണിമ്തല്്മ്ന്്്വകേയാ
ണ്അവിേവ്ാസപപ്രേയചര്്ച്്.കൊവിഡ്പപ്തിരോധ
ത്്ികേവീഴച്,സപ്പ്ിംക്്റ്ോയ്ള്്കോര്്,കെവ്
കയ്്ആപ്്്,പിന്്വാതില്്നിയേനങ്്ള്്,സവ്ര്്ണക്്ട
ത്്്,എം.േിവേങ്്റിക്്്ഇടപാട്കള്്,ലേഫ്േിേന്്
കോര്്,വിോനത്്ാവളരേേത്്ില്്അദാനിക്്്െ
ന്്മ്ള്്കമ്്നിയ്കടസഹായംരതടിയത,്സലല്്
രൊഓണക്്ിറ്്ികേപക്േരക്്ട്ത്ടങ്്ിയവിേയങ്്
കളല്്ാംഒര്േിച്്്ചര്്ച്്കചയ്്ാന്്പപ്തിപക്്ത്്ിന്കി
ട്്്ന്്അവസേോക്േിത.്

മാലപ്്ടക്്ത്്ിന്
തീകൊള്ത്്്ം
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നപ ട്്ി മ ്രി യി ൽ നത ര ച്്ി ൽ 
ര ണ്്് ദി വ സ ബത് ്ക്്് േി ർ ത്്ി വ ച്്് 
സവുനുുംവെഖകനുു
മ്ന്്ാർ്്:ോജമലനപട്്ിമ്ടിയിൽ്്
ഉര്ൾ്്നൊട്്ൽ്്ദ്േത്്ത്്ിൽ്്കാ
ണാതായെർ്്ക്്ായ്ള്്നതേച്്ി
ൽ്്നിർ്്ത്്ിെച്്്.േണ്്്േിെസ
കത്്ക്്ാണ്നതേച്്ിൽ്്നിർ്്ത്്ി
യത.്കൊശംകാലാെസ്്യം്െ
നകമഖലയിൽ്്നതേച്്ിൽ്്നട
ത്്ാന്ള്്അസൗകേയ്വ്മാണ്
തിേിച്്ടിയാക്ന്്ത.്ഗര്ാെൽ്്
ബാങ്്്,ഭ്തക്്്ഴികമഖലകൾ്്
കകഗന്്്ീകേിച്്്തിേച്്ിൽ്്ത്ടരം്,
കശഷിക്്്ന്്അഞ്്്കപർ്്ക്്്
ള്്തിേച്്ിലാണ്നിലെിൽ്്നട
ക്്്ന്്ത.്െനമഖലകളം്പ്ഴ
യം്കകഗന്്്ീകേിച്്്തനന്്യാണ്
മ്ക്ന്ട്്്ള്്തിേച്്ിൽ്്.എൻ്്.
ഡി.ആർ്്.എഫിന്്്യം്ഫയ
ർ്്കോഴസ്ിന്്്യം്മ്ന്്ാറിനല
അഡവ്ഞ്്ർ്്ടീമിന്്്യം്കനത്
തവ്ത്്ിൽ്്നൊലീസിന്്്യം്െ
നംെക്പ്്്ജീെനക്്ാര്നടയം്

സാഹായവം്ഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ിതി
േച്്ിൽ്്നടത്്്ം.ഇനിയ്ള്്തി
േച്്ിലിന്പേിെയസമ്്ന്്ോയ
െനേഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ിഗപ്കത്യക
ടീംര്പികേിക്്്ം.ഏനറദ്ഷ്ക
േമായെനഗപ്കേശനത്്ക്്്റിച്്്
ക്തയ്മായിപഠിച്്കശഷംഭ്ത
ക്്്ഴികമഖലയിൽ്്നൊൊഴച്്്
െീണ്്്ംതിേച്്ിൽ്്നടത്്ാനാ
ണ്തീര്മാനം.
മഴയം്മഞ്്്ം മ്ലംകാലാെ
സ്്ഗപ്തിക്ലമായത്കഴിഞ്്
േിെസങ്്ളിനലതിേച്്ിലിനന
സാേമായിബാധിച്്ിര്ന്്്.ദ്േ
ത്്ംനടന്്നപട്്ിമ്ടിയിൽ്്നിന്്്
പത്്്കികോമീറ്്റിലധികംദ്നേ
യാണ്ഭ്തക്്്ഴിസ്്ിതിനെയ്്്
ന്്ത.്െഴ്ക്്ല്ള്്െലിയപ്്ാറ
കള്ള്്ഗപ്കേശമായതിനാൽ്്
കോപ്്്മറ്്്സ്േക്്ാസംെിധാന
ങ്്ളം്സാകങ്്തികസംെിധാന
ങ്്ളം്തിേച്്ിലിന്ഉപകോരി

ക്്്ം.കഗ്ഡാൺ്്ഉപകോരിച്്്ം
ഗപ്കേശത്്്തിേച്്ിൽ്്നടത്്്ം
ആെശയ്മായസാഹെേയ്ത്്ിൽ്്
ഓക്സിജൻ്്സിലണ്്ർ്്ഉപകോ
രനപ്്ട്ത്്ാനം്കോരംതീര്മാ
നിച്്്.തിേച്്ിൽ്്നടക്്്ന്്െന
കമഖലയിൽ്്കഴിഞ്്േണ്്്േിെ
സങ്്ളിൽ്്കട്െയ്നടയം്െനയ്
മ്രങ്്ള്നടയം്സാന്്ിധയ്ം
അന്ഭെനപ്്ട്്ിര്ന്്്.
ഇത്്േംസാഹെേയ്ത്്ിൽ്്

ത്ടർ്്ന്്്ള്്തിേച്്ിലിന്ഗപ്കേ
ശൊസികള്നടക്ടിസഹായ
ക്ത്നടഗപ്കത്യകല്്ാൻ്്തയ്്ാ
റാക്്്ം.ദ്േത്്മ്ണ്്ായനപട്്ി
മ്ടിയിൽ്്മണ്്്അടിഞ്്്ക്ടി
യത്നീക്്ംനെയത്്ള്്പേി
കോധനആെശയ്നമങ്്ിൽ്്െീ
ണ്്്ംനടത്്ാനം്കോരത്്ി
ൽ്്തീര്മാനിച്്്.മ്ന്്ാറിൽ്്
കെർ്്ന്്അെകോകനകോര
ത്്ിലാണ്തീര്മാനം.ദ്േത്്

ത്്ിൽ്്നപ്്ട്്അഞ്്്കപനേഇ
നികന്ണ്ത്്ാന്ണ്്്.കഴി
ഞ്്േണ്്്േിെസങ്്ളിൽ്്നട
ത്്ിയനതേച്്ിലിൽ്്ആനേയം്
കന്ണ്ത്്ാനായിര്ന്്ില്്.കാ
ണാതായെർ്്ക്്ായിഇതികോ
ടകംപേമാെധികമഖലയിൽ്്
നതേച്്ിൽ്്നടത്്ിനയന്്ാണ്
അധിക്തർ്്പറയ്ന്്ത.്
ഇട്ക്്ിഎംപിഡീൻ്്ക്േയ്ാ

ക്ക്സ,്ജില്്ാകലകറ്്്ർ്്എച്്്
േികനശൻ്്,സബ്കലകറ്്്ർ്്
കഗ്പംക്ഷണ്ൻ്്,അസി.കല
കറ്്്ർ്്സ്േജ്ഷാജി,ഡിഎ
ഫഒ്കണ്്ൻ്്,മ്ന്്ാർ്്ഗര്ാമപ
ഞ്്ായത്്്ഗപ്സിഡ്്്്കറ്പ്്
സവ്ാമി,ജനഗപ്തിനിധികൾ്്,െ
ക്പ്്്തലഉകേ്യാരസ്്ർ്്ത്ട
ങ്്ിയെരം്നപട്്ിമ്ടിദ്േത്്
ത്്ിൽ്്അകനപ്്ട്്െര്നടബ
ന്്്ക്്ളം്കോരത്്ിൽ്്പനങ്്
ട്ത്്്.

കൊവിഡ ്ബാധിതർ 
30 ലക്്ം പിന്്ിട്്്
നയ്്ഡൽഹി:ോജയ്ത്്്െീണ്്്ം
അറ്പനത്്മ്്തിനായിേത്്ി
കലനറനോെിഡ്കകസ്കൾഒ
ര്േിെസംകനണ്്ത്്ി.ഇന്്നല
കകഗന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംപ്
ത്ക്്ിയകണക്്ന്സേിച്്്അ
െസാന24മണിക്്്റിൽസ്്ിേീ
കേിച്്ത്69,239കകസ്കൾ.ക
ഴിഞ്്േിെസം69,874കപർക്്്
കോരംസ്്ിേീകേിച്്താണ്ഇ
ത്്്യയിനലഏറ്്വം്ഉയർന്്ഗപ്
തിേിനെർധന.അറ്പതിനായി
േത്്ികലനറപ്തിയകോരബാ
ധിതനേകനണ്്ത്്്ന്്ത്ത്ടർ
ച്്യായിഅഞ്്ാംേിെസമാണ.്
ോജയ്നത്്നൊത്്ംകോരബാ
ധിതർ30,44,940ആയിഉയർ
ന്്്.
ഇര്പത്ലക്്ംപിന്്ിട്്്16േി

െസംനോണ്്ാണ്ബെറസ്ബാ
ധിതര്നടഎണ്്ം30ലക്്ംകട
ന്്ത.്ഇര്പത്ലക്്ംകടന്്ത്
ഓരസ്്്്്ഏഴിനായിര്ന്്്.പത്്്
ലക്്ത്്ിൽനിന്്്20ലക്്ത്്ി
നലത്്ിയത്21േിെസംനോ
ണ്്ായിര്ന്്്.ആേയ്ഒര്ലക്്
ത്്ിൽനിന്്്10ലക്്ത്്ിനല
ത്്ാൻ59േിെസനമട്ത്്്;ആ

േയ്ഒര്ലക്്ത്്ിനലത്്ാൻ110
േിെസവം്.
912കപർഅെസാന24മണി

ക്്്റിനിനടമേിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇകോ
നടനൊത്്ംനോെിഡ്മേണം
56,706ആയി.അകതസമയം,
കോരമ്ക്്ര്നടഎണ്്വം്െർ
ധിച്്ിട്്്ണ്്്.22,80,566കപർഇത്
െനേനോെിഡിൽനിന്്്മ്
ക്്ികനടിനയന്്്കകഗന്്്ആകോ
രയ്മഗത്്്ാലയം.റിക്്െറിനിേക്്്
74.90ശതമാനമായിഉയർന്്്.മ
േണനിേക്്്1.86ശതമാനമാണ.്
7.07ലക്്ത്്ികലനറകപോണ്
ഇകപ്്ൾോജയ്ത്്്നോെിഡ്െി
കിത്്യില്ള്്ത.്എട്്്ലക്്
ത്്ികലനറസാംപിള്കൾശനി
യാഴെ്പേികോധിനച്്ന്്്ഐ
സിഎംആർെയ്ക്്മാക്്ി.നെ
ള്്ിയാഴെ്പത്്്ലക്്ത്്ികല
നറസാംപിള്കൾപേികോധിച്്ി
ര്ന്്്.
14,492കപർക്്ാണ്മഹാോ

ഗഷ്്്യിൽപ്ത്തായികോരം
സ്്ിേീകേിച്്ത.്സംസ്്ാനനത്്
നൊത്്ംകകസ്കൾ6.71ലക്്ം
കടന്്്.നൊത്്ംമേണം21,995
ആയിട്്്ണ്്്.297കപോണ്അെ

സാന24മണിക്്്റിൽമേിച്്ത.്
തമിഴന്ാട്്ിൽ5,980കപർക്്്ക്
ടികോരംസ്്ിേീകേിച്്്.നൊ
ത്്ംബെറസബ്ാധിതർ3.73ല
ക്്ത്്ികലനറയായി.80കപർക്
ടിമേിച്്തമിഴകത്്്നൊത്്ംമേ
ണം6,420.ആഗന്്്യിനലനൊ
ത്്ംകകസ്കൾ3,45,216ആ
ണ.്2.52ലക്്ത്്ികലനറകപർ
കോരമ്ക്്ോയിട്്്ണ്്്.3,189കപ
ർഇത്െനേമേിച്്്.അെസാന
24മണിക്്്റിൽ97കപർആ
ഗന്്്യിൽമേിച്്്.
കർണാടകയിൽ7,330കപർ

ക്്്ക്ടികോരംസ്്ിേീകേിച്്്.
നൊത്്ംകകസ്കൾ2.70ലക്്ം
മറികടന്്ിേിക്്്കയാണ.്93മേ
ണംക്ടികേഖനപ്്ട്ത്്ിയകോ
നടസംസ്്ാനനത്്നോെിഡ്മ
േണസംഖയ്4,614ആയിട്്്ണ്്്.
2,979പ്തിയകകസ്കൾക
നണ്്ത്്ിയബംരള്ര്അർബ
നിൽകോരെയ്ാപനത്്ിന്ശമന
മായിട്്ില്്.28കപോണ്ഈഗപ്കേ
ശത്്്24മണിക്്്റിനിനടമേിച്്
ത.്
ഉത്്ർഗപ്കേശിൽനൊത്്ം

കകസ്കൾ1.82ലക്്മായിട്്്ണ്്്.

2,867കപോണ്ഇത്െനേമേിച്്
ത.്അെസാന24മണിക്്്റിൽ
70കപര്നടമേണംസംസ്്ാന
ത്്്കേഖനപ്്ട്ത്്ി.ഡൽഹി
യിനലനൊത്്ംകകസ്കൾ
1.60ലക്്ംകടന്്്.4,284കപ
ർഇത്െനേമേിച്്്.ഡൽഹി
യിലം്ഗ്ജറാത്്ിലം്14കപർ
െീതമാണ്അെസാന24മണി
ക്്്റിൽമേിച്്ത.്ഗ്ജറാത്്ി
നലനൊത്്ംനോെിഡ്മേണം
2,881ആണ.്
പശ്്ിമബംരാളിൽനൊ

ത്്ംകകസ്കൾ1.35ലക്്ം
കടന്്്.സംസ്്ാനത്്്
3,200കലനറപ്തിയകകസ്ക
ൾഅെസാന24മണിക്്്റി
ലം്റികപ്്ർട്്്നെയത്.്മേണ
സംഖയ്2,737ആയിഉയർന്്ി
ട്്്ണ്്്.അെസാന24മണിക്്്
റിൽമേിച്്ത്48കപർ.ബിഹാ
റിൽ1.19ലക്്ംകകസ്കളം്
601മേണവ്മാണ്ഇത്െനേ
കേഖനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്നത
ലങ്്ാനയിൽ1.01ലക്്ംകക
സ്കള്ണ്്്.744കപോണ്സം
സ്്ാനത്്്ഇത്െനേനോെി
ഡ്ബാധിച്്്മേിച്്ത.്

എതിർത്്് ഇന്്്യ
നയ്്ഡൽഹി:ബെനീസ,്പാക്െികേശകാേയ്മഗത്്്ി
മാർതമ്്ില്ള്്െർച്്യക്്്്കശഷംപ്റനപ്്ട്െിച്്
സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാെനയിൽജമ്്്കശമ്ീേിനനഉൾ
നപ്്ട്ത്്ിയതിൽഎതിർപ്്റിയിച്്്ഇത്്്യ.ഇത്്്യയ്
നടഅെിഭാജയ്ഘടകമാണ്ജമ്്്കശമ്ീർ.പ്റത്്്
നിന്്്ള്്െര്നടഇടനപടൽഇക്്ാേയ്ത്്ിൽഅന്
െേിക്്ില്്.ബെനീസ-്പാക്സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാെ
നഇത്്്യതള്്ിക്്ളയ്ന്്്-െികേശകാേയ്മഗത്്്ാലയ
െക്്ാവ്അന്ോഗ്ഗശ്ീൊസത്െെയ്ക്്മാക്്ി.
ബെനീസ്െികേശകാേയ്മഗത്്്ിൊങ്യിയം്പാ

ക്്ിസ്്ാൻെികേശകാേയ്മഗത്്്ിഷാമഹമ്ദ്ഖ്കറ
ഷിയം്തമ്്ില്ള്്േണ്്ാംെട്്ംതഗത്്്ഗപ്ധാനെർച്്
യക്്്്കശഷംപ്റത്്ിറക്്ിയസംയ്ക്്ഗപ്സത്ാ
െനയിലാണ്കശമ്ീർഗപ്ശന്വം്ബെന-പാക്സാ
മ്്ത്്ികഇടനാഴിയം്പോമർശെിഷയങ്്ളായിട്്്
ള്്ത.്സാമ്്ത്്ികഇടനാഴിപാക്അധിനികെശ
കശമ്ീേില്നടയ്ള്്താണ.്ഇത്്്യയ്നടഭാരമായ
സ്്ലംഅനധിക്തമായിബകകയറിയപാക്്ി
സ്്ാൻഅതില്നടസാമ്്ത്്ികഇടനാഴിയ്ണ്്ാ
ക്്്ന്്ത്അംരീകേിക്്ിനല്്ന്്്ംഅന്ോഗ്ഗശ്ീൊ
സത്െെയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.പാക്അധിനികെശ
കശമ്ീേിന്്്ഇകപ്്ഴനത്്അെസ്്യിൽഎനത്്
ങ്്ിലം്മാറ്്ംെര്ത്്്ന്്തിനനഇത്്്യഎതിർക്്്
ന്്്.ജമ്്്കശമ്ീർഇത്്്യയ്നടഅെിഭാജയ്ഘടകമാ
ണ.്അതിൽആര്നടയം്ഇടനപടൽഅന്െേിക്്ി
ല്്-ഗശ്ീൊസത്െക്ട്്ികച്്ർത്്്.
കശമ്ീേിൽഏകപക്്ീയമായനടപടികൾമ്ലം

സ്്ിതിരതികൾെഷളാവ്ന്്സാഹെേയ്മ്ണ്്ാെ
ര്ത്എന്്ാണ്ബെന-പാക്സംയ്ക്്ഗപ്സത്ാ
െനയിൽപറയ്ന്്ത.്ഇത്്്യ-പാക്െിഭജനംബാ
ക്്ിെച്്തർക്്മാണ്കശമ്ീേികലത.്യ്എൻൊർ
ട്്റം്ഐകയ്ോഗഷ്്്േക്്ാസമിതിഗപ്കമയങ്്ളം്എ
ല്്ാംഅടിസ്്ാനമാക്്ിയ്ള്്സമാധാനപേമായ
പേിഹാേംഇതിന്ണ്്ാെണനമന്്ാണ്ബെനയ്
നടനിലപാട.്

ബേതത്വ് ചർച്്കൾക്്ിനര
ബോൺടഗ്സ ്
ടപ്വർത്്ക സമിതി ഇന്്്
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സ്അധയ്ക്്സ്്ാനംോഹ്
ൽരാന്്ിെീണ്്്ംഏനറ്്ട്ക്്ണനമന്്ആെശയ്ംശ
ക്്മായിഉയര്ന്്തിനിനടപാർട്്ിഗപ്െർത്്കസമി
തിഇന്്്കെര്ന്്്.െിഡികോകോൺഫറൻസിങ്
െഴിയാണ്കോരം.കനത്തവ്ഗപ്ശന്ംകോരത്്ിൽ
െിഷയമാക്നമന്്ാണ്സ്െന.ോെിനല11നാണ്
കോരംത്ടങ്്്കനയന്്്എഐസിസിജനറൽനസ
ഗക്ട്്റിനക.സി.കെണ്കോപാൽപറഞ്്്.
തീര്മാനങ്്നളട്ക്്്ന്്തിൽ പാർട്്ിയ്നട പേ

കൊന്്തസമിതികെര്കപ്്ൾഅട്ത്്ിനടപ്റത്്ി
റങ്്ിയപ്സത്കത്്ിൽഗപ്ിയങ്്രാന്്ിയ്നടഅഭി
മ്ഖം ഉയർത്്ിയ െർച്് െിഷയമാകയക്്്ം. നന
ഹറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബത്്ിന്പ്റത്്്നിന്ന്ോ
ൾകോൺഗര്സിനനനയിക്്ാനനത്്നട്് എന്്ോ
ഹ്ൽരാന്്ിയ്നടഅഭിഗപ്ായനത്്താൻപ്ർണ
മായിപിന്്്ണയക്്്്ന്്്എന്്ാണ്ഗപ്ിയങ്്അഭി
മ്ഖത്്ിൽപറഞ്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാൽ,അഭിമ്ഖംഒ
ര്െർഷംമ്ൻപ്ള്്താനണന്്്ംഅതിനികപ്്ൾ
ഗപ്സക്്ിയിനല്്ന്്്മാണ്കോൺഗര്സ്കനതാക്്ൾ
ഗപ്തികേിച്്ത.് ോഹ്ൽ തനന്് അധയ്ക്്സ്്ാന
ത്്്െേണനമന്്്അെർആെർത്്ിക്്്കയം്നെ
യത്.്എഗത്യം്നപനട്്ന്്്ഇത്സംബന്്ിച്്െർച്്
അെസാനിപ്്ിക്്ാനായിര്ന്്് ബഹക്്മാൻഡി
ന്്്ഗശ്മം. കോണിയരാന്്ിപാർട്്ിയ്നടഇടക്്ാ
ലഅധയ്ക്്യായിട്്്ഒര്െർഷനമത്്്ന്്കെളയിലാ
ണ്ഗപ്െർത്്കസമിതികെര്ന്്ത.്കോകസ്ഭാനത
േന്ഞ്ട്പ്്ിനലപാർട്്ിയ്നടകോൽെിക്്്പിന്്ാ
നലോഹ്ൽരാന്്ിപാർട്്ിഅധയ്ക്്സ്്ാനംോജി
െച്്കപ്്ഴാണ് കോണിയനയഇടക്്ാലഅധയ്ക്്
യായിതീര്മാനിച്്ത.്പ്തിയഅധയ്ക്്നനനതേ
ന്ഞ്ട്ക്്്ന്്ത് െനേയ്ള്് സംെിധാനമായിര്
ന്്്അത.്എന്്ാൽ,ോഹ്ൽഅല്്ാനതമറ്്ാനേയം്
പേിരണിക്്ാൻ സീനിയർ കനതാക്്ൾ ഭ്േിഭാര
വം്തയാറായിര്ന്്ില്്.ോഹ്ൽെീണ്്്ംഅധയ്ക്്
സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ാനം്ഇത്െനേസമ്്തിച്്ിട്്ില്്.
എല്്ാസ്്ിോംരങ്്നളയം്ഗപ്കത്യകക്്ണിതാ

ക്്നളയം്ഇന്്നത്്കോരത്്ികലക്്്ക്്ണിച്്ിട്്്
ണ്്്.ോജയ്നത്്ഇകപ്്ഴനത്്ോഗഷ്്്ീയസാഹെേയ്ങ്്
ൾഗപ്െർത്്കസമിതിെർച്്നെയ്്്ം.

ടര്ംപിന്്് ടപ്ചാരണ വിഡിബോയിൽ ബോദിയന്ോത്്്ള്് രംഗങ്്ൾ
ൊഷിങട്ൺ:നെംബറിനലഗപ്സിഡ്്്്
നതേനഞ്്ട്പ്്്ലക്്്യമിട്്്ഗട്ംപ്െിഭാ
രംഇത്്്യൻ-അനമേിക്്ക്്ാർക്്ായി
തയാറാക്്ിയഗപ്ൊേണെിഡികോയി
ൽയ്എസ്ഗപ്സിഡ്്്്ഇത്്്യൻഗപ്ധാ
നമഗത്്്ിനകേഗന്്്കൊേിയ്നൊത്്്ള്്
േംരങ്്ൾ.നകേഗന്്്കൊേിയ്നടഗപ്സംര
ങ്്ൾ,അഹമ്്ോബാേിനലനമസന്ത
ഗട്ംപ്പേിപാടിയിൽകോണൾഡ്ഗട്ം
പിന്്്ഗപ്സംരംഎന്്ിെയ്നടനെറി
യക്്ിപ്്്കൾെിഡികോയില്ണ്്്.ഇത്്്യ
ൻഅനമേിക്്ക്്ാേിൽനിന്്്ഗട്ംപിന്
െലിയപിന്്്ണയാണ്കിട്്്ന്്നതന്്്

ഗട്ംപ്കയ്ാംപിനലഗപ്ധാനിയായകിംബ
ർലിരവ്ിൽകോയ്നലെിഡികോപ്റ
ത്്ിറക്്ിനക്്ണ്്്ടവ്ീറ്്്നെയത്.്ഗപ്ൊ
േണംനയിക്്്ന്്ഗട്ംപിന്്്മകൻഉട
ൻതനന്്അത്റീടവ്ീറ്്്നെയത്ിട്്്മ്ണ്്്.
ഇത്്്യൻഅനമേിക്്ൻസമ്ഹവ്മായി
െലിയകോതിൽബന്്നപ്്ട്ന്്്ണ്്്
ജ്ണിയർഗട്ംപ.്കോഷയ്ൽമീഡിയയി
ൽെലിയഹിറ്്ായിേിക്്്കയാണ്ഈ
െിഡികോ.ഏതാനം്മണിക്്്റ്കൾ
ക്്്ള്്ിൽതനന്്66,000കലനറകപർക
ണ്്്കഴിഞ്്്.നാല്െർഷംക്ടിഎ
ന്്തലനക്്ട്്ില്ള്്107നസക്്ൻഡ്

െിഡികോയാണ്കോഷയ്ൽമീഡിയയി
ൽഗപ്െേിക്്്ന്്ത.്ഹ്സ്്്്ണിനലഎൻ
ആർജികസ്്്്ഡിയത്്ികലക്്്കൊേിയം്
ഗട്ംപം്ബകപിടിച്്്നടന്്്െര്ന്്
ഐക്്ണിക്െിഗത്കത്്നടയാണ്ത്
ടക്്ം.ആയിേക്്ണക്്ിന്ഇത്്്യൻഅ
നമേിക്്ക്്ാനേഅഭിസംകോധനനെ
യ്്ാനനത്്ിയതാണ്അന്്്ഇര്െരം്.
ഇത്്്യൻഅനമേിക്്ക്്ാർക്്്ഗട്ംപിനന
പേിെയനപ്്ട്കത്്ണ്്ആെശയ്നൊന്്്
മിനല്്ന്്്കൊേിഗപ്സംരിക്്്ന്്ത്െി
ഡികോയില്ണ്്്.
െിഡികോയ്നടേണ്്ാംഭാരംഇക്്

ഴിഞ്്നഫഗബ്്െേിയിനലഗട്ംപിന്്്അ
ഹമ്്ോബാദ്സന്്ർശനമാണ.്അനമേി
ക്്ഇത്്്യനയസക്നഹിക്്്ന്്്.അനമ
േിക്്ഇത്്്യനയബഹ്മാനിക്്്ന്്്.അ
നമേിക്്എകപ്്ഴം്ഇത്്്യൻജനതകോ
ട്െിശവ്ാസയ്തയം്ആത്്ാർഥസൗഹ്േ
വം്കാണിക്്്ം-അഹമ്്ോബാേിനല
ഗട്ംപിന്്്ഗപ്സംരത്്ിൽനിന്്്ള്്ൊ
ക്്്കൾെിഡികോഎട്ത്്്പറയ്
ന്്്.40ലക്്ംഇത്്്യൻഅനമേിക്്ക്്ാ
ർയ്എസിന്നൽകിയസംഭാെനക
നളഗട്ംപ്അഭിനന്്ിക്്്ന്്തം്െിഡി
കോയില്ണ്്്.

നേ ട ്മ്്ാ നേ രി 
വി മാ േ ത്്ാ വ ള ത്്ി ൽ 
സവ് ർ ണം പി ടി ക ്ടി
നോച്്ി:നനട്മ്്ാകശേിെിമാനത്്ാെളത്്ിൽ്്സവ്
ർ്്ണകെട്്.കപസ്്്്്ര്പത്്ിൽ്്ആക്്ിമ്ട്്്കാലിൽ്്
നകട്്ിെച്്്കടത്്ാൻ്്ഗശ്മിച്്81പെൻ്്സവ്ർ്്ണംപി
ടിക്ടി.എയർ്്ഇത്്്യഎകസ്ഗ്പ്സ്െിമാനത്്ിൽ്്മ
സക്റ്്ിൽ്്നിന്്്നമത്്ിയയാഗത്ക്്ാേനിൽ്്നിന്്ാ
ണ്സവ്ർ്്ണംപിടിക്ടിയത.്താമേകശേിസവ്കേശി
യായഇയാളിൽ്്നിന്്്650ഗര്ാംസവ്ർ്്ണമാണ്ക
സ്്്്ംസ്പിടിനച്്ട്ത്്ത.്

16ദിവസംലൊടു്ു10െകുുംവകസകുൾചൈേ- പാക ്സംയക്്്
പപ്സത്ാവേയിൽ ജമ്്് കശമ്ീർ

മഖുയുമനതുുുി
സുുാനാർഥിയലുു,
രാഷ്നരുീയലകുുുയവമുിലുു:
ജസുുുുിസ ്ഗൊഗൊയു
നയ്്ഡൽഹി:അസമിൽബിനജപിയ്നടമ്ഖയ്മഗത്്്ി
സ്്ാനാർഥിയാക്നമന്്അഭയ്്ഹങ്്ൾതള്്ിമ്ൻ
െീഫ്ജസ്്്്ിസ്േഞജ്ൻനോകോയ.്താൻോഷ്ഗട്ീയ
ക്്ാേനനല്്ന്്്ംഅത്്േംകൊഹങ്്കോഉകദ്്ശയ്കൊ
സാധയ്തകകോ ഇനല്്ന്്് ോജയ്സഭാംരമായ നോ
കോയ്ഒര്കേശീയമാധയ്മത്്ിന്നൽകിയഅഭിമ്
ഖത്്ിൽെയ്ക്്മാക്്ി.
ോജയ്സഭാംരതവ്ം സവ്ീകേിച്്ത് ോഷ്ഗട്ീയലക്്്യ

ക്ത്നടയല്്. അതിന്
ള്് ത്ടക്്മല്് എംപി
സ്്ാനം.ോജയ്സഭയിനല
നാമനിർകേശംനെയ്്നപ്്
ട്്അംരനമന്്പേെിയം്
ോഷ്ഗട്ീയ കക്്ിയ്നട
അംരമായ്ള്് എംപി
സ്്ാനവം് തമ്്ില്ള്്
െയ്തയ്ാസം തിേിച്്റിയാ
ൻആള്കൾക്്്കഴിയ്
ന്്ിനല്്ന്്ത്േൗർഭാരയ്ക
േമാണ.് ോജയ്സഭാംര
തവ്ം സവ്ീകേിച്്ത് ഏനറ
കര്കോകോനടയാണ.്
എനിക്്്താതപ്േയ്മ്ള്്
െിഷയങ്്ളിൽ എന്്്
െയ്ക്്ിസവ്ാതഗത്്്്യം നില
നിർത്്ിന്ക്ണ്്് ത
നന്്ഇടനപടാൻഈപേ
െിഎനന്്സഹായിക്്്
ന്്്. അത്പകക്,് എ
നന്് ോഷ്ഗട്ീയക്്ാേനാ
ക്്ിയിട്്ില്്-നോകോയ്പ
റഞ്്്.
േഞജ്ൻനോകോയിയാണ്അട്ത്്െർഷംനട

ക്്്ന്്നിയമസഭാനതേന്ഞ്ട്പ്്ിൽബിനജപിയ്
നടമ്ഖയ്മഗത്്്ിസ്്ാനാർഥിനയന്്്അസംമ്ൻമ്ഖയ്
മഗത്്്ിയം്കോൺഗര്സ്കനതാവ്മായതര്ൺനോ
കോയ്പറഞ്്ിര്ന്്്.ഈസാഹെേയ്ത്്ിലാണ്െീ
ഫ്ജസ്്്്ിസിന്്്െിശേീകേണം.
അകോധയ്ാെിധിയിൽസന്്്ഷ്്ോയാണ്ജസ്്്്ിസ്

നോകോയിക്്്ബിനജപിോജയ്സഭാംരതവ്ംനൽകി
യനതന്്്ം ധാർമികമായിസവ്ീകേിക്്ാൻ പാടില്്ാ
ത്്ോജയ്സഭാംരതവ്ംസവ്ീകേിച്്മ്ൻെീഫ്ജസ്്്്ിസ്
യഥാർഥത്്ിൽോഷ്ഗട്ീയതാതപ്േയ്മാണ്ത്റന്്്
ഗപ്കടിപ്്ിച്്നതന്്്മായിര്ന്്്തര്ൺനോകോയി
യ്നടആകോപണം.
ഈൊേങ്്ൾക്്്അടിസ്്ാനമിനല്്ന്്്ബിനജപി

അസംസംസ്്ാനഅധയ്ക്്്ഷൻേൺജീത്ക്മാർ
ോസ്െയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.

ഐഎസ ് ഭീകരന്്് വീട്്ിൽ ബോംബ ്ബേഖരം
നയ്്ഡൽഹി:അറസ്്്്ിലായഐഎസ്ഭീകേൻമ്ഹ
മ്്ദ്മ്സത്കീംഖാന്്്(അബ്യ്സഫ)്ഉത്്ർഗപ്
കേശിനലെീട്്ിൽനിന്്്െൻകോതിൽസക്ോടക
െസത്്ക്്ളം്ആകോളഭീകേസംഘടനയ്നടപ
താകയം്കനണ്്ട്ത്്്.ബൽറാംപ്േിന്സമീപം
ബധിയബബശാഖിയിനലെസതിയിൽഡൽഹി
നൊലീസ്സന്പഷയ്ൽനസൽആണ്നതേച്്ിൽന
ടത്്ിയത.് സവ്ാതഗത്്്്യേിനത്്ിൽ ഡൽഹിയിൽ
സക്ോടനംനടത്്ാൻഇയാൾതയാറാക്്ിെച്്േ
ണ്്്ഗപ്ഷർക്ക്്ർകോംബ്കൾകനേകത്്ഡൽ
ഹിയിനലറിഡജ്്കോഡ്കമഖലയിൽനിന്്്കനണ്്
ത്്ിയിര്ന്്്.ഡൽഹിയിനലസ്േക്്ാസംെിധാ
നങ്്ൾമ്ലമാണ്സക്ോടനപദ്്തിനടപ്്ാക്്ാ
നാൊത്്നതന്്ാണ്ഇയാൾനൊലീസിന്നൽ
കിയനൊഴി.
നെള്്ിയാഴെ്ോഗത്ിഏറ്്്മ്ട്്ലിലാണ്ഖാനന

ഡൽഹിനൊലീസ്സന്പഷയ്ൽനസൽപിടിക്ടിയ
ത.്ബൽറാംപ്േിനലെസതിയിൽനിന്്്മ്ന്്്
കോംബ്കൾഘടിപ്്ിച്് ഗബ്ൗൺനിറത്്ില്ള്്
ജാക്്റ്്്ംനാല്കോംബ്കൾഘടിപ്്ിച്്നീലനിറ
ത്്ില്ള്്ജാക്്റ്്്ംകനണ്്ട്ത്്്.കോൾനബയ
റിങ്്്കളം്ബെേയ്്ത കകബിള്കളം് ഘടിപ്്ിച്്
കാർകോർഡ്ഷീറ്്്െീടിന്പ്റത്്്കനണ്്ത്്ി.
മ്ന്്്കികോഗര്ാംഐഇഡിഉൾനപ്്ട്ന്്ത്ക

ൽനബൽറ്്്,8-9കികോഗര്ാംഭാേമ്ള്്സക്ോടക
െസത്്ക്്ൾനിറച്്നാല്കൊളിത്്ീൻബാഗ്ക
ൾ,സ്താേയ്കടപ്്്ഉപകോരിച്്്ഇലക്ഗട്ിക്്ൽകക

ബിൾഘടിപ്്ിച്്്സക്ോടകെസത്്ക്്ൾനിറച്്സി
ലിണ്്ർ ആക്തിയില്ള്് കോഹനപ്്ട്്ികൾ (മ്

നന്്ണ്്ം),കോൾനബയറിങ്ഘടിപ്്ിച്്സിലിണ്്ർ
ആക്തിയ്ള്്കോഹനപ്്ട്്ികൾ(േനണ്്ണ്്ം)ത്ട

ങ്്ിയെയം്കനണ്്ട്നത്്ന്്്ഡൽഹിനൊലീസ്
സന്പഷയ്ൽനസൽകമ്്ിഷണർപി.എസ.്ഖ്ശ്ൊ
ഹ.
സക്ോടനപേിശീലനത്്ിനായിഉപകോരിച്്

തടിനപ്്ട്്ിയം്െയ്തയ്സത്െല്പ്്മ്ള്്30കോൾ
നബയറിങ്്്കളം്മ്ന്്്ലിഥിയംബാറ്്റികളം്
സിലിണ്്ർആക്തിയ്ള്്േണ്്്കോഹനപ്്ട്്ിക
ൾ,പേസപ്േംസമാത്്േമായിബന്്ിച്്്ഇര്െ
ശത്്്നിന്്്ംബെേയ്്തകണക്്ന്സംെിധാ
നമ്ള്്േണ്്്ഇര്മ്്് കല്്റ്്്കൾ,െയർകട്്ർ,
ആംപിയർ മീറ്്ർ, നൊബബൽ ൊർജറ്കൾ,
ബെേയ്്തികകബിള്കൾഘടിപ്്ിച്്കടബിൾഅ
ലാംൊച്്്ത്ടങ്്ിയെയം്കനണ്്ട്ത്്െയിൽ
ഉൾനപ്്ട്ന്്്.ഇയാൾഅറസ്്്്ിലായസാഹെേയ്
ത്്ിൽഡൽഹിയിലം്യ്പിയിലം്സ്േക്്ശ
ക്്മാക്്ി.
ഒര്െർഷത്്ികലനറയായിസ്േക്്ാഏജൻ

സികള്നടനിേീക്്ണത്്ിലായിര്ന്്്മ്പ്്ത്്ാ
റ്കാേനായഖാൻ.ഇത്്്യയിൽഐഎസ്ഗപ്െർ
ത്്നങ്്ൾക്്്ച്ക്്ാൻപിടിച്്ിര്ന്്യ്സഫ്
അൽ ഹിന്്ിക്്് കീഴിലായിര്ന്്് ത്ടക്്കാല
ത്്്ഖാന്്് ഗപ്െർത്്നം.2017ൽഇയാൾനോ
ല്്നപ്്ട്്കോനടപാക്ഭീകേൻഅബ്ഹ്ബഫസ
അൽ ബക്്ിസ്്ാനിക്്് കീഴിലായി ഖാൻ.
2019ൽബക്്ിസ്്ാനിയം്നോല്്നപ്്ട്്്.നാട്്ിനല
ശമ്ശാനത്്ിൽഇയാൾസക്ോടനംനടത്്ിപ
േിശീലനംനടത്്ിയതായം്കനണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

ബൽറാംപുരിലെവസതിയിൽനിനുുുകലടുുതുുിയതുചാവവറാകകുമണതുുിനുളുുജാകുുറുുുകളംുസാമകരുികളംു
അ   റി   ഞ്്ി   ര ്  ന്്ി   നല് ്  ന്്് പി   താ   വ,് 

വി   ല   ക്്ി   യി   ട്്്ം ഫ   ല   മ ്  ണ്്ാ   യി   നല് ്  ന്്് ഭാ   രയ്
ബൽറാംപ്ർ:മകന്്്ഭീകേ
ബന്്ങ്്നളക്്്റിച്്്അറി
യില്്ായിര്നന്്ന്്്അറസ്്്്ി
ലായഐഎസ്ഭീകേൻമ്
ഹമ്്ദ്മ്സത്കീംഖാന്്്
(അബ്യ്സഫ)്പിതാവ്
കഫീൽഅഹമ്്ദ.്െീട്്ിൽ
നിന്്്നൊലീസ്കനണ്്ട്
ത്്െസക്ോടകെസത്്
ക്്ളാനണന്്്അറിയില്്ായി
ര്നന്്ന്്്ംഅഹമ്്ദ.്എ
ന്്ാൽ,ഭർത്്ാെിന്്്നത
റ്്ായെഴികനളക്്്റിച്്്അ
റിയാമായിര്നന്്ന്്്ംതാ
ൻപലെട്്ംെിലക്്ിയതാ
നണന്്്ംഖാന്്്ഭാേയ്അ
യിഷ.

നതറ്്ായഗപ്വ്ത്്ികൾ
നെയ്്ര്നതന്്്ഞാൻഉപ
കേശിച്്ിര്ന്്്.പകക്,്എ
നന്്അെരണിച്്്.േണ്്്
ജാക്്റ്്്കളം്ഒര്നബൽ
റ്്്ംഒര്ക്പ്്ിയം്സക്ോട
കെസത്്ക്്ളം്നപനല്്റ്്്
കള്മാണ്തന്്്മ്റിയിൽ
നിന്്്നൊലീസ്കനണ്്ട്
ത്്നതന്്്ംഇെഒര്നപട്്ി
ക്്്ള്്ിൽസ്ക്്ിച്്ിേിക്്്
കയായിര്നന്്ന്്്ംഅയി
ഷപറഞ്്്.േണ്്്ആൺമ
ക്്ളം്േണ്്്നപൺമക്്ള്
മാണ്ഇെർക്്്ള്്ത.്
എന്്ാൽ,മകൻഎല്്ാെ

കോടം്നന്്ായിനപര്മാറി

യിര്ന്്ആളാനണന്്്ം
ഐഎസ്ബന്്മ്നണ്്ന്്്
താൻെിത്്ിച്്ിര്ന്്ിനല്്ന്്്
മാണ്പിതാെിന്്്ൊേം.
നെള്്ിയാഴെ്യാണ്ഖാൻ
െീട്്ിൽനിന്്്കൊയത.്പി
ന്്ീട്അറസ്്്്ിലായെിെേമാ
ണ്അറിയ്ന്്ത.്ശമ്ശാന
ത്്ിൽസക്ോടനംനടത്്ി
പേീക്്ണംനടത്്ിയത്അ
റിയില്്.സക്ോടകെസത്്
ക്്ളാനണന്്്അറിഞ്്ിര്
നന്്ങ്്ിൽമകനനെീട്്ിൽക
യറ്്ില്്ായിര്നന്്ന്്്ംഖാ
ന്്്മ്റിയിൽതാൻകയറാ
റിനല്്ന്്്ംകഫീൽഅഹമ്്
ദ്പറഞ്്്.

ഗാന്്ി കട്ം്ബത്്ിന്്് 
നേതത്വ്നത് ്എതിർക്്ാനള്്് 
സമയമല്് ഇത:് അമരീന്്ർ
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സിൽനനഹറ്-്രാന്്ിക്
ടം്ബത്്ിന്്്കനത്തവ്ത്്ിനനതികേനെല്്്െിളിഉ
യര്ന്്്നെന്് റികപ്്ർട്്്കളി
ൽആശങ്്യ്മായിപഞ്്ാബ്മ്
ഖയ്മഗത്്്ിഅമേീന്്ർസിങ.്കന
ത്തവ്ഗപ്ശന്ംഉയർത്്ാന്ള്്
സമയമല്്ഇനതന്്്അകദ്്ഹംപ
റഞ്്്. ോജയ്നത്് ഭേണഘട
നാസ്്ാപനങ്്നളതകർക്്ാ
ന്ള്്ഗശ്മങ്്ളാണ്ബിനജപി
യ്നട കനത്തവ്ത്്ിൽനടക്്്
ന്്ത.്അതിനന നെറ്കക്്ണ്്
സമയമാണിത-്അമേീന്്ർ ഗപ്
സത്ാെനയിൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.ശ
ക്്മായ ഗപ്തിപക്്മില്്ാത്്
താണ്എൻഡിഎയ്നടെിജയ
ത്്ിന് കാേണമാവ്ന്്നത
ന്്്ംഅമേീന്്ർ.
പാർട്്ിയിൽഉടച്്്ൊർക്്ല്കൾകെണനമന്്്ഒര്

െിഭാരംകനതാക്്ൾആെശയ്നപ്്ട്ന്്തായിറികപ്്
ർട്്്കൾ െന്്ിട്്്ണ്്്. അത് പാർട്്ി താതപ്േയ്ങ്്ൾ
ക്ക് ോജയ്താതപ്േയ്ത്്ികോനല്്തനല്്ന്്്അകദ്്
ഹംപറഞ്്്.പാർട്്ിക്്്കനത്തവ്ംനൽകാൻരാ
ന്്ിക്ടം്ബംതനന്്യാണ്ഏറ്്വം്നല്്നതന്്്ം
അമേീന്്ർച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.കോണിയരാന്്ിആഗര്
ഹിക്്്ന്്ിടക്ത്ളംകാലംഅെർപാർട്്ിഗപ്സിഡ
്്്ായിത്ടേണം.അതിന്കശഷംോഹ്ൽരാന്്ി
അധയ്ക്്സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ണം.അതിന്ള്്കശ
ഷിോഹ്ൽനതളിയിച്്ിട്്്ണ്്്-അകദ്്ഹംപറഞ്്്.



വിചോഗം

കക.തജാസഫ്തതാമസ്
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി: പാറ
രത്ാ്ടൈ്ാഞ്്്പറമ്്ി
ല്്ചൈ.രജാെഫ്രൊമ
െ് (രൈൈിച്്ാെന്്-89)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
ഇന്്് രാവിചല 11.30ന് 
ചപാടിമറ്്ം ചെ്്്് രമരീ
െ്പള്്ിെില്്.ഭാരയ്:പ
രരെൊെ മറിെമ്്
കവക്്ം ചവട്്ിക്്ാപ്്
ള്്ിെില്്ക്ടം്ൈാംഗം.
മക്്ള്്:രൊമെ്രജാെ
ഫ് (ചഡവലപച്മ്്്് ഓ
േീെര്്,റൈര്്രൈാര്്ഡ്
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി),ആ്്്
ണി(മെൈ്റ്്്),അപ്്്ക്്്
ട്്ന്്, ൈറിൊച്്ന്് (ഓ
െര്ത്ടലിെ). മര്മക്്ള്്:
ജാന്്െമ്് ചനല്്ാംെടം
ൈാഞ്്ിരപ്്ള്്ി (എ
ച്്്എം, രഹാളി ോമിലി
കഹെക്്ള്്,ഇഞ്്ിൊ
നി),കഷനിപരട്്ട്്്, വ
ള്്ിച്്ിറ പാലാ (മെൈ്
റ്്്), ചറയര്മാള്് വടരക്്
ല്്ൈരിങ്്്ന്്ം(ഓെര്ത്ട
ലിെ). മ്െരദഹം ഇന്്്
രാവിചല8.30ന്വെെി
െില്് ചൈാണ്്്വര്ന്്
ൊണ.് പരരെന്് പാറ
രത്ാ്ട്െര്്വീെ്െഹ
ൈരണൈാങ്്്ഡെറക്്ര്്
രൈാര്്ഡ്ചമംൈറം്ആ
ദയ്ൈാല രൈാണ്്തഗ്െ്
രനൊവം് ചപാടിമറ്്ം
ചെ്്്് രമരീെ് ഇടവൈ
യ്ചട തട്സ്്്്ിയ്മാെിര്
ന്്്.

ഈതയ്ാ്തസവയ്ര്്
രെര്്ത്്ല:ചവട്്യക്്്ല്്
ആരാശ്പ്രംപല്്ത്്റ
വീട്്ില്്വീട്്ില്്ഈരയ്ാ്
രെവയ്ര്് (64) അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഏലിൊമ്്.മ
ൈന്്:ജിരജാ.മര്മൈള്്:
അഞ്്്.

അമ്്്ക്്്ട്്ിദാതമാദരന്്
വാലാച്്ിറ:രൊട്്ത്്ില്്
പരരെനാെ ദാരമാദര
ച്്് ഭാരയ് അമ്്്ക്്്ട്്ി
ദാരമാദരന്് (73)അന്്
രിച്്്. െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: തപ്െന്്,
കഷലജ, ക്ഞ്്്രമാ
ന്്,സ്ജാെ,രാരജഷ,്ദീ
പ്രമാന്്,തപ്ശാന്്്(െി
പിഐഎംതൈ്ാഞ്്്അം
ഗം).മര്മക്്ള്്:െെയ്ന്്,
ൈാര്്ത്്ിരൈെന്്, അ
രശാക്ക്മാര്്,സ്നിെ,
വിനീെ,തപ്െീെ.പരരെ
വല്്ൈം മഛത്്ിക്്്ഴി
െില്്ക്ടം്ൈാഗമാണ.്

ആയിഷ
ൊഴത്്ങ്്ാടി:വലിെപ
റമ്്ില്് പരരെനാെഖ
നി റാവ്ത്്ര്ചട ഭാരയ്
ആെിഷ(അയ്്ഉമ്്-99)
അന്്രിച്്്.ഖൈറടക്്ം
നടത്്ി.മക്്ള്്:കെദ
ലവി, പരരെനാെ അ
ബ്്്ല്്ഖാദര്്, അബ്്്ല്്
അെീെ,് അബ്്ാെ.് മ
ര്ക്്ള്്:അലീമാൈീവി,
ോത്്ിമൈീവി,ചജസ്്ി
ല,റജീന.

സ്ധാകരന്്പി.ടി.
ക്മാരമംഗലം: എംചൈ
എന്്എംകഹെക്്ള്്
അധയ്ാപൈനാെപാരറ
ൈട്്ത്്ില്് പരരെനാ
െെങ്്പ്്ന്്നാെര്ചടമ
ൈന്്സ്ധാൈരന്്പി.ടി.
(സ്ധാൈരന്് മാഷ-്53)
അന്്രിച്്്. െംെക്്്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:െങ്്ം
(അധയ്ാപിൈ, ൊദ്്ീപ
നി ശിശ്മദ്്ിരം തശ്ീക്
ഷണ്പ്രം).മക്്ള്്:അ
ഭിരഷക്ചൊട്പ്ഴെവ്
ൈാരയ് സ്്ാപനത്്ില്്
ജീവക്്ാരനാണ.്മൈള്്:
അക്്ിെക്മാരമംഗലം
െക്്ളില്് ഒന്്പൊം
ക്്ാെ്വിദയ്ാര്്ത്്ിനി.

ക്ട്്ന്്
വടെമ്്ാടി: ഭജനമഠം
പ്രെത്്് ക്ട്്ന്് (56)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: രദവ.് മ
ക്്ള്്:ദിവയ്,ദീപ.്മര്ക്്
ള്്:ൊജ,്ൌമയ്.

തങ്്മ്്
എര്രമലി: തഗ്ാമപഞ്്ാ
െത്്്�തപ്െിഡന്്്്ം െി
പിഎം ഏരിെ ൈമ്്റ്്ി
അംഗവ്മാെ ടി.എെ.്
ക്ഷണ്ക്മാറിച്്് മാ
ൊവ്െങ്്മ്്(93)അന്്
രിച്്്.പരരെനാെഎര്
രമലിത്ളെീെദനംശ
ങ്്രപ്്ിള്്യ്ചടഭാരയ്ൊ
ണ.് െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി.മറ്്്മക്്ള്്:ത്ളെീ
ഭാെി, തശ്ീക്മാര്്, അ
രശാക്ക്മാര്്.മര്മക്്
ള്്: മ്രളീധരന്് നാെര്്
ചനട്മ്ടി,സ്മംഗല,ജ
െതശ്ീഅരശാക്ക്മാര്്,
ജെതശ്ീക്ഷണ്ക്മാര്്.

ആനി
പറവ്ര്്:ക്ഞ്്ികത്്
ൈണക്്രശ്്രി പരരെ
നാെരറാക്്ിയ്ചടഭാരയ്
ആനി (86)അന്്രിച്്്.
െംെക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്: രജാെഫ,് ചെ
ൈാസ്്്്്യന്്,രെവയ്ര്്(മ്വ
രം് മ്കൈ), രലാറ
ന്്െ.്മര്മക്്ള്്:രറാെി
ലി, രറാെ,ചജംെി (മ്
വരം്മ്കൈ),രമാളി.
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കക.എം.രവീരന്്്ന്്
ക്റവിലങ്്ാട:്ക്മരംപറ
മ്്ില്് ചൈ.എം. രവീതദ്്്
ന്്(67) അന്്രിച്്്. െം
െക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:ൈ
മല വാക്്ാട് പാലനി
ല്്ക്്്ംെടത്്ില്് ൈടം്
ൈാംഗം.മക്്ള്്:ജിെിൈ,ര
ജിെ,രഞജ്ിത്്്.മര്മക്്
ള്്:വിശവ്ാെ്െിര്വനന്്
പ്രം,ഷീബ്പാലക്്ാട.്

ജയതദവന്്
ൈാെംക്ളം: ൈട്്ല്്്ര്്
ചെക്്്െിരറ്്ത്്്ജെരദ
വന്്(53)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:മിനി.മൈള്്:അനഘ.

ആര്്.മാധവന്്
ൈാെംക്ളം:എര്വമാ
വിരലത്്്ചൈാമ്്ന്്രശ്്
രില്്റിട്്:എഫെ്ിഐഉ
രദ്യാഗസ്്ന്്ആര്്.മാധ
വന്്(84)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: പരരെൊെ. ജാന
ൈിെമ്്.മക്്ള്്:എം.ചൈ.
ൈിന്ക്മാര്്,ചജ.ഗീെ.
മര്മക്്ള്്:പരരെനാെ
വിജെന്്,ജെതപ്ിെ.

മിനി
ൈറ്്ാനം: ഭരണിക്്ാവ്
ചെക്്് പ്ത്്ന്്വിള
െില്്ൈാബ്വിച്്്ഭാ
രയ്മിനി (57)അന്്രി
ച്്്. െംെൈ്ാരം നട
ത്്ി.മക്്ള്്:അനിഷ,്
സ്നിഷ.്തബബിൊതക്ാ്

അംൈിൈാമാര്്ക്്റ്്്:മ്ല്്
െില്് പരരെരാെ ൊ
രക്ാ്യ്ചടയം്രത്െെയ്ാ
മ്്യ്രടയം് മൈന്് രൈ
ൈിൊരക്ാ്(45)അന്്
രിച്്്.െംെക്്്ാരംനട
ത്്ി. ഭാരയ്: െജന്ി മാ
മ്്്ഴക്്രിമ്ക്്്ടിെില്്
ക്ടം്ൈാംഗം. മക്്ള്്:
ശിലപ്,രറാെര്മരി,ൈി
രനാെി. െരഹാദരങ്്
ള്്: എല്്െമ്്, രാജ,്
ചൈന്്ി,ആന്്െി.

രാജമ്്
പ്ച്്ാക്്ല്്:കെക്്ാട്്്
രശ്്രി പഞ്്ാെത്്് എ
ട്്ാംവാര്്ഡില്്പ്ളിക്്
ല്് വീട്്ില്് പരരെനാെ
ൈര്ണാൈരച്്് ഭാരയ്
രാജമ്്(77)അന്്രിച്്്.
െംെക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ള്്:ലെിൈ,ഗീെ,സ്ദ
ര്്ശനന്്,സ്ധ,മഹാരദ
വന്്(രൈരള രപാലീെ)്,
മിനി (ചൈാച്്ിന്് രൈാ
ര്്പ്്രറഷന്്).മര്മക്്ള്്:
രൊമന്്,രഗാപി,അമ്്ി
ളി(പട്്ണക്്ാട്രല്ാ്ക്്്
പഞ്്ാെത്്്), രാരജഷ,്
നിഷ,എം.ചൈ.ഉത്്മന്്
(െിപിഐ െംസ്്ാന
ൈൗണ്്െില്്അംഗം).

ക്തഞ്ാ്യിക്രിക്്ള്്
ൈര്ളാെി:ചെട്്ിെില്്മാ
രഞ്്രിക്ര്ഞാ്െിക്
രിക്്ള്്(77)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ആെിശ്മ്്.മക്്
ള്്: ഹസ്്ന്്, അബ്്ാെ്
(ജിദ്്), മന്്സ്ര്് (ജിദ്്),
പാത്്്മ്്,ൈദീജ,നെീ
റ,ബ്ഷറ്,സ്നീറ,ചെ
ൈീറ.മര്മക്്ള്്:അബ്്്
ല്്അെീെ,്കെദ്അ
ലവി (ജിദ്്), ഉമ്്ര്്, ഷാ
േി(ജിദ്്),െിദ്്ീക്്്,അ
ബ്്്ല്്ൈലാം,മ്നീറ(അ
ധയ്പിൈ, എം ജി എല്്
െി മമ്്ാട)്,െറഫ്ന്്ീ
െ, േര്്ൊന. ഖൈറട
ക്്ംനടത്്ി.

ഇ.കക.ബാലെരന്്്ന്്
ൈയപ്മംഗലം:ക്രിക്്്
ഴിഇളെരാംപ്രയക്്്ല്്
വീട്്ില്് ഇ.ചൈ. ൈാലെ
തദ്്്ന്് (78) അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:പങ്്ജം.മക്്ള്്:ൈി
ജ്ഇ ൈി, രഡാ. കൈ
ജ്ഇ.ൈി.(രസ്്്്റ്്്റിരൊ
ഴെ്്ചെ്്്ര്്രൈരളം).മ
ര്മക്്ള്്: ജിന്് ൈിജ,്
െജീവ്എന്്.ടി(ജനയ്
ഗംെിര്വനന്്പ്രം).

പൗതലാസ്
ൈളമ്്ാട്്്പ്രം:ഞാളിെ
ന്് രദവസ്്ി മൈന്് പൗ
രലാെ്(78)അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്: ൈവരപറമ്്് രൈാട്്
ക്് ക്ടം്ൈാംഗം ചൈാ
ച്്്രത്െെയ്.മക്്ള്്:കഷ
നി,രഷര്്ളി,കഷജന്്.മ
ര്മക്്ള്്:ചജജിപാലക്്
ല്്പറവ്ര്്,ൈിജി.

ഭാരതി
പ്ച്്ാക്്ല്്:കെക്്ാട്്്
രശരി 11-ാം വാര്്ഡില്്
പനിൊത്്്വീട്്ില്്പരര
െനാെമാധവച്്്ഭാരയ്
ഭാരെി(91)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:െങ്്മ്്,പ്ര്ഷ
ന്്,ദിവാൈരന്്,െരശാദ,
ഗീെ,മിനി,െരിെ.മര്മ
ക്്ള്്:പ്ര്രഷാത്്മന്്,
െതദ്്്മെി,രശാഭ,ധനപാ
ലന്്, രവീതദ്്്ന്്, ലാല,്
കൈജ.്

സലിആന്്രര്്സ്
പള്്ിക്്രത്ാ്ട:് പ്ന്്
ത്്ാനത്്് അതദ്്്രൊ
െിച്്്മൈന്്െലിആ
ന്്തര്്െ് (മ്ത്്്-38)
അന്്രിച്്്. മാൊവ:്
രത്െയ്െയ്ാമ്്. ഭാരയ്: നി
ഷ.മക്്ള്്:ആദര്്ശ,്ആ
രാധയ്.

ശിവരപ്സാദ്
മലെിന്്ൈീഴ:് മണിെറ
വിള ൈരരാട്്്രൈാണം
രെരിവിളവീളവീട്്ില്്പ
രരെനാെെങ്്യ്്ച്്്മ
ൈന്് ശിവതപ്ൊദ് (37-
ചൈഎെആ്ര്്ടിെി)അ
ന്്രിച്്്.മാൊവ:്പരരെ
ൊെശയ്ാമള.ഭാരയ്:ലെ
(രൈരളപിഎസ്്ി).

ഭാേീരഥി
ചപരിരങ്ാ്ട്്്ൈര: ൈിഴ
ക്്്ംമ്റിചെക്്്പാട്്ാ
രിക്്ല്്പരരെനാെക്
മാരന്് മൈള്് ഭാഗീരഥി
(53) അന്്രിച്്്. െം
െൈ്ാരംനടത്്ി.അമ്്:
വിലാെിനി. െരഹാദര
ങ്്ള്്: രമാഹനന്്, ദൊ
നദ്്ന്്,വിരവൈാനദ്്ന്്,
ലെിൈ,സ്ജന.

സിസിലിപപലി
മഞ്്്മ്്ല്്:ക്ട്്ന്്ൊലി
ല്്പരരെനാെകപലി
യ്ചട ഭാരയ് െിെിലി
കപലി(86)അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരം നടത്്ി. മ
ക്്ള്്:രപാള്്,ചഡയെ്ി,
രജാണ്്െണ്്, കഷല,
ൈാബ,്ലീന.മര്മക്്ള്്:
രറാെര്മരി, പരരെനാ
െ വര്്ഗീെ,് ആനീെ,്
രജാഷി,ഷീന,സ്്്്ീേന്്.

ക്ഞ്്ന്്ം
പ്വത്്്രശ്്രി: ഊക്്
ന്്െിറിള്്ഭാരയ്ക്ഞ്്
ന്്ം (103) അന്്രിച്്്.
െംെൈ്ാരംനടത്്ി. മ
ക്്ള്്:പരരെനാെരജാ
െ,്െിസ്്്്ര്്ലിരൊരപാ
ള്്െ,്പരരെനാെരദവ
െിക്്്ട്്ി, പരരെനാെ
രൊമെ,്രമഴെ്ി,ലിെി,
ജയമ്ി. മര്മക്്ള്്: രമ
ഴെ്ി, ചജെി,ആലീെ,്
രദവെിക്്്ട്്ി, രടാമി,
ചഡയെ്ി.

തജാസഫ്എന്്.സി.
വാക്്ാട:് ചനല്്്യാത്്ട
ത്്ില്് രജാെഫ്എന്്.
െി(58)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
െിന്്മ്്. മക്്ള്്: രജാ
രമാള്് രജാെ,് ജീനരമാ
ള്് രജാെ.് മര്മൈന്്:
ചെൈാസ്്്്്യന്്െി.എം.

തദവകിയമ്്
രെര്്ത്്ല:ചവട്്ക്്ല്്വ
ടരക്്ച്്ിറെില്് രദവൈി
െമ്്(108)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: ചവട്്ക്്ല്് രൈാ
െ് (പതെ്ാധിപര്് ഗ്ര്
ധവ്നി മാെിൈപ്ചന),
വി.പി.ഭഗത്്ിംഗ് (റിട്്.
ഓവര്്െിെര്് ചൈഎ
െഇ്ൈി), പരരെനാെ
വി.പി.അരവിദ്്ാക്്ന്്.
മര്മക്്ള്്: രാധാഅര
വിദ്്ാക്്ന്്,െെിരൈാ
െ,്ഐഷൈി.െിംഗ.്

കൊമിനിക്തജാസഫ്
ക്ണിഞ്്ി: ചൈാടിെ
ന്്മാനാല്് ചഡാമിനിക്
രജാെഫ് (71)അന്്രി
ച്്്. െംെൈ്ാരം ഇന്്്
രാവിചല11.30ന്ക്ണി
ഞ്്ി ചെ്്്്ആ്്്ണീ
െ്പള്്ിെില്്.ഭാരയ്:ആ
ലീെ്ചഡാമിനിക്കവ
ക്്ംമ്രത്്ടത്്്ൈാവ്
ൈളപ്്്രയക്്്ല്് ക്ടം്
ൈാംഗം.മക്്ള്്:രൊജി
ചഡാമിനിക,് െിജിരമാ
ള്്സ്നില്്.മര്മക്്ള്്:
ദീപ രൊജി, സ്നില്്
ആ്്്ണി.

അരവിന്്ാക്്ന്്
മ്ല്്രശ്്രി: ൈിചജപി മ
ണല്ര്് നിരൊജൈ മ
ണ്്ലം മ്ന്് ൈര്്ഷൈ
രമാര്്ച്്ചെതൈ്ട്്റിഎല
വത്്്ര്് അരവിദ്്ാക്്
ന്്(65)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംനടത്്ി. ഭാരയ്:
െരെവ്െി. മക്്ള്്: രര
ഷമ്, സ്രരഖ. മര്മക്്
ള്്: ക്ഷണ്ക്മാര്്, െ
ഞജ്ീവ.്

ആന്്്ണിവര്്േീസ്
ഇളംമ്്ള്്ി: രൈാട്്്പറ
മ്്ില്്ആ്്്ണി വര്്ഗീ
െ്(64)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
ലിെമ്്.മക്്ള്്:രടാണി
ൊ,ടിരനാജ.്

അബ്ബക്്ര്്
െിര്രങ്്ാടി: ചവളിമ്
ക്്്ആല്ങ്്ല്്ചെറ്വ
ളപ്്ില്് അബ്ൈക്്ര്്
(64) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ൈീോത്്ിമ്്. മക്്ള്്:
അബ്്്െമദ,് െമീറ, റ
െിെ,റ്ഖിെ. മര്മക്്
ള്്:േെീല,അഫെ്ല്്,
ആൈിദ,് അഷറ്ഫ.് െ
രഹദരങ്്ള്്:ൈീപാത്്്,
അബ്്്ള്്,മ്െക്്്ട്്ി.

രംേന്്കെട്്ിയാര്്
മലെിന്്ൈീഴ:്മലെംരവ
ങ്്്ര്്അശവ്െിഭവനില്്
അറ്മ്ഖം ചെട്്ിൊര്
ചട മൈന്് രംഗന്്ചെട്്ി
ൊര്്(77)അന്്രിച്്്.

എന്്.ആര്്.കകനായര്്
െിര്വനന്്പ്രം:മര്െ
ന്്ക്ഴി ൊെിതശ്ീെില്്
രമജര്് എന്്.ആര്്.ചൈ
നാെര്്(87)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:ലക്്്മിക്ഷണ്
ക്മാര്്,പാര്്വെി.മര്മ
ക്്ള്്:ജി.ക്ഷണ്ക്മാ
ര്്,ൈണ്്ന്്ഉണ്്ി.

ബാബ്
ക്ദ്്മംഗലം:റിട്്.പഞ്്ാ
െത്്്ജീവനക്്ാരന്്ക്
ഴിപ്്്റത്്്ൈാബ് (62)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രശാഭ.
മക്്ള്്: ഷരനാജ,് ഷജി
ല്് (ഐഐഎംചൈ).മ
ര്മൈള്്:ദര്്ശന(മ്ക്്ം
ഹെര്്ചെക്്ട്്റി
െക്്്്ള്്).

തമരികക.എ
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: പ്വ
ക്്്ളം ൈക്്്ഴിെില്്
(ചപര്മ്്ടവത്്്പ്ത്്
ന്്പ്രെില്്) രമരി ചൈ.
എ (86-റിരട്്ര്്ഡ് ചഹ
ല്്ത്്് ഇന്്െച്പക്്ര്്)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
ഇന്്്രാവിചല11ന്ൈാ
രമലചെ്്്്പീരറ്്ഴെ്്&
ചെ്്്് രപാള്്െ് ൊ
രക്ാ്ൈാെസ്റിൊനി
പള്്ിെില്്.മക്്ള്്:ചത്പ
േ.രശാഭതപ്ൊദ്ൈാം
ഗ്്്ര്്, ൈീന (മ്ന്് റിെ
പഷ്നിസ്്്്്രദവമാെആ
ശ്പതെ്ി).മര്മൈന്്:പി.
ചൈതപ്ൊദ.്

കൊമിനിക്തജാസഫ്
ക്ണിഞ്്ി: ചൈാടിെ
ന്്മാനാല്് ചഡാമിനിക്
രജാെഫ് (71)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ആലീെ.്മക്്
ള്്:രൊജി,െിജിരമാള്്.
മര്മക്്ള്്:റ്്ീോ,സ്നി
ല്്.

കക.പി.തോപാലക്ഷണ്ന്്
നായര്്

തശ്ീമ്ലനഗരം:രഗാക്ല
ത്്ില്് റിട്്രെര്്ഡ് െ
ര്്രവ്്സ്തപ്ട്്് ചൈ.പി.
രഗാപാലക്ഷണ്ന്്നാ
െര്് (78) അന്്രിച്്് .
െംെൈ്ാരംനടത്്ി.പ
രരെന്്പിറവംൈക്്ാട്
ൈല്്ിങ്്ല്് മഠത്്ില്്ക്
ടം്ൈാംഗമാണ.്ഭാരയ്:മ
ഞ്്തപ്വാരക്്ലില്്വി.
ചജ.രാധമ്്(റിട്്.അദ്്്യാ
പിൈ, അൈവ്ര്് കഹ
െ്ക്്്ള്്).മക്്ള്്:ജിജി
രഗാപാല്് (ക്കവറ്്്),
ക്ഷണ്ക്മാര്് (ൈിെി
നെ)്.മര്മക്്ള്്:രാരജ
തദ്്്ന്്,തശ്ീരഞജ്ിനി.

രാധാക്ഷണ്ന്്
ൈീരിരൈാട:് പാറക്്ല്്
രാധാക്ഷണ്ന്് (65)
അന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരം
പിന്്ീട.് ഭാരയ്: ചപാന്്
മ്്.മക്്ള്്:അന്ജാ,അ
ര്്ജ്്്ന്്,മര്മക്്ള്്:ഷി
ബ,്തപ്ീെി.

ക്ഞ്്ന്്ം
പ്വ്്ത്്്രശരി:ഊക്്ന്്
െിറിളിച്്്ഭാരയ്ക്ഞ്്
ന്്ം(103)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്:െി. ലിരൊ രപാ
ള്്െ,്രമഴെ്ി,ലിെി,ജ
യമ്ി,പരരെരാെരജാെ,്
രദവെിക്്്ട്്ി, രൊമെ.്
മര്മക്്ള്്: രമഴെ്ി, ചജ
െി, ആലീെ,് രദവെി
ക്്്ട്്ി,രടാമി,ചഡയെ്ി.

കമല
ൈര്വിരശരി:പരരെനാ
െപ്ത്ക്്്ളങ്്ര രഗാ
പാലച്്്ഭാരയ്ൈമല(74)
അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:ഷീജ,
ഷിംന.മര്മക്്ള്്:അനി
ല്്ക്മാര്് ചവങ്്ാലി,
രജ്യാെിഷ്ക്മാര്് രൈാ
വ്ര്്. െരഹാദരങ്്ള്്:
ശാന്്,പത്്ിനി,വെന്്.

സൗദിയില്്മരിച്്്
ൈാരക്ന്്്:പ്ലചത്്ൈട്്
ക്്ാടന്്സ്കലമാച്്്മ
ൈന്്ഇതൈ്ാഹിം(41)ആ
ണ്ൌദിെിചല ജിൊ
നില്്ഹ്ദൊഘാെംമ്
ലംമരണചപ്്ട്്ത.്മാൊവ:്
ആെിശ.ഭാരയ്:പയ്്്ണ്്ി
െമീറ. മക്്ള്്: ഷാമില്്,
ഷാദില്്.െരഹാദരങ്്ള്്:
അലി,േിരറാെ,്െവ്ാലി
ഹ,്റാൈിെ,റെീന.

തജാസഫ്
വാക്്ാട:് ചനല്്്യാത്്ട
ത്്ില്് രജാെഫ്എന്്.
െി(58)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
െിന്്മ്്. മക്്ള്്: രജാ
രമാള്്, ജീന. മര്മൈന്്:
ചെൈാസ്്്്്യന്്.

തര്തസയ്
ൊഴ്ര്്:വടക്്ന്്ഈനാ
ശ്ഭാരയ്രത്െെയ്(85)അ
ന്്രിച്്്.െംെൈ്ാരംന
ടത്്ി.മക്്ള്്:രപാള്്,പ
രരെനാെ രജാണി, വി
ന്്െന്്,കെമണ്്,രഡ
വിെ,്രൊമെ,്രജാെ.്
മര്മക്്ള്്: ൈീന, രൈ
ൈി,ചഷര്്ളി,എലിെൈ
ത്്്, രഡാളി, ചഷരള്ി,
ചജസ്്ി.

എന്്.പത്്ാവതിയമ്്
പാങ്്പ്്ാറ: പാട്്ത്്ില്്
എന്്.പി ഭവനില്്പരര
െനാെഎന്്.ക്ഷണ്ന്്
നാെര്ചട (ആശാന്്-
തശ്ീക്മാര്് കത്ഡവിംഗ്
െക്്ള്്,ൈണിൊപ്രം)
ഭാരയ്എന്്.പത്്ാവെിെ
മ്്(87)അന്്രിച്്്.െം
െൈ്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്:രരമശ്ൈാബ്(റിട്്.
രജാെി്്്് ൈിഡിഓ ൈി
ളിമാന്ര്്), രവണ്രഗാ
പാലന്്നാെര്്(റിട്്.ചൈ
എെആ്ര്്ടിെി),സ്രര
ഷ് ക്മാര്് (തശ്ീക്മാര്്
എംഡിഎെ)്തശ്ീക്മാര്്
(രമാരഡണ്്രൈക്്റി,മ
ണ്്വിള)മര്മക്്ള്്:എ.
ചഷര്്ളി, തപ്െന്്ക്മാ
രി,ജെക്മാരി.

പി.എന്്.രാജമ്്
ചൊട്പ്ഴ:ഒളമറ്്ംപഴ്
ക്്്ന്്്ംപ്റത്്്പരരെ
രാെനീലൈണഠ്ച്്്യം്
നാരാെണിയ്ചടയം് മ
ൈള്് പി.എന്്.രാജമ്്
(76-റിട്്.ടീച്്ര്്)അന്്രി
ച്്്.െംെൈ്ാരംനടത്്ി.

വാഹനാപകടത്്ില്്
യ്വാവ്െരിച്്്
ൈാെംക്ളം:വാഹനാ
പൈടത്്ില്്യ്വാവ്മ
രിച്്്.െിപിഐൈരീ
ലക്ളങ്്ര രലാക്്ല്്
ൈമ്്ിറ്്ിഅംഗംൈരീല
ക്ളങ്്രമലരമല്്ഭാ
ഗംക്രന്്ല്്രാധാക്
ഷണ്ണച്്് മൈന്്
ആര്്. സ്ധീഷ് (26)
ആണ്മരിച്്ത.്ക്ചട
ൊതെ് ചെയെ് സ്ധീ
ഷിച്്്അമ്്ാവന്്രാരജഷ്(45)മാരൈമാെിപരി
രക്്റ്്്ആലപ്്്ഴചമഡിക്്ല്്രൈാരളജില്്െിൈി
ത്്െില്്ൈഴിയ്ന്്്.ൈഴിഞ്്ദിവെംകവൈിട്്്6
മണിക്്് രദശിെപാെെില്്ഓച്്ിറക്്്ചെക്്്പ
ള്്ിമ്ക്്ില്്ചവച്്ാണ്ടിപ്്ര്്രലാറിഇടിച്്്അപ
ൈടംഉട്്ാെത.്രണ്്്രപരം്ഓച്്ിററീജന്്െിൈാ
ര്്രഹാട്്ലിചലജീവനക്്രാണ.്ഇലക്്ിഷയ്ന്്ആെി
രജാലിചെയെ്ിര്ന്്സ്ധീഷ്കവൈിട്്് രജാലി
െീര്്ന്്െിന്രശഷംപളളിമ്ക്്ിന്െമീപംൊമ
െിക്്്ന്്സ്ഹ്ത്്ിച്്്വീട്്ിരലക്്്രപാക്ന്്
െിന്രാരജഷിരനാചടാപ്്ംകൈക്്ില്്ൊതെ്െി
രിച്്്.പള്്ിമ്ക്്ില്്ചവച്്്പടിഞ്്ാരറാട്്്രപാക്
ന്്െിന്രറാഡ്രത്ൈാസ്്്ചെയ്്ാചവചൈാല്്ത്്്നി
ന്്്ൈാെംക്ളരത്്ക്്്വന്്രലാറിഇടിച്്്ചെറി
പ്്ിക്്്ൈൊെിര്ന്്്.അപൈടംനടന്് ഉടന്്െ
ചന്്രണ്്്രപചരയം്ആലപ്്്ഴചമഡിക്്ല്്രൈാ
രളജില്്തപ്രവശിപ്്ിചച്്ങ്്ിലം്അപൈടത്്ില്്െ
ലക്്്ംൈാല്ൈള്്ക്്്ംമാരൈമാെിക്്െം പറ്്ിെ
സ്ധീഷ്മരിച്്്.മാൊവ:്ഗീെ.െരഹാദരന്്:ഗിരീ
ഷ.്െംെൈ്ാരംരൈാവിഡ്രത്പാരട്ാ്രൈാള്്നടപടി
ക്്്രശഷംഇന്്്നടക്്്ം.
ശ്െീകരണമതാഴിലാളി
എലിപ്്നിൈാധിച്്്െരിച്്്
രൈാഴിരക്ാ്ട:്ചമഡിക്്ല്്രൈാളജിചലശ്െീൈര
ണചൊഴിലാളിഎലിപ്്നിൈാധിച്്് മരിച്്്.നട
ക്്ാവ്െവ്രദശിനിൊൈിറ(39)ൊണ്മരിച്്ത.്ൈ
ഴിഞ്്ആഴെ്വചരൊൈിറരൈാവിഡ്വാര്്ഡി
ല്്രജാലിചെയെ്ിര്ന്്്.ശാരീരിൈബ്ദ്്ിമ്ട്്്ൈ
ള്്അന്ഭവചപ്്ട്്രൊചടരൈാവിഡ്പരിരശാധന
നടത്്ിെരപ്ാ്ള്്ചനഗറ്്ീവാെിര്ന്്്.മറ്്്പരിരശാ
ധനൈള്്നടത്്ിെരപ്ാ്ഴാണ്എലിപ്്നിസ്്ിരീൈ
രിച്്ത.്ത്ടര്്ന്്്ഐെിയ്വില്്െിൈിത്്െിലിരി
ചക്്ൊണ്മരണം.എലിപ്്നിൈാധിച്്്ചമഡിക്്
ല്്രൈാളജ്ജീവനക്്ാരിമരിച്്ത്ആശങ്്രൊചട
ൊണ്ആരരാഗയ്വക്പ്്്ൈാണ്ന്്ത.്നിപൈാല
ത്്്ം ചമഡിക്്ല്് രൈാചളജില്് രജാലി ചെയെ്
ൊതൈ്ാലിൈജീവനക്്ാരിൊണ്ൊൈിറ.
കണ്്്ര്്സവ്ദദശിമകാവിഡ്
ൈാധിച്്്െരിച്്്
ൈണ്്്ര്്:ൈണ്്്ര്്െവ്രദശിചൈാവിഡ്ൈാധിച്്്മരി
ച്്്.പടിയ്ര്്െവ്രദശിനിഏലിക്്്ട്്ിചവട്്്ക്ഴിെി
ല്് (64)ആണ് മരിച്്ത.് പരിൊരം ചമഡിക്്ല്്
രൈാരളജില്്െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്്.ഇവര്ചടവീ
ട്്ിചലഅഞ്്്രപര്്ക്്്രനരചത്്രരാഗംസ്്ിരീൈ
രിച്്ിര്ന്്്.നയ്്രമാണിെൈാധിച്്ഇവര്്ക്്്ചൈാ
വിഡ്സ്്ിരീൈരിച്്രൊചടപരിൊരരത്്ക്്്മാറ്്്
ൈൊെിര്ന്്്.മലപ്്്റംത്െെവ്രദശിമ്ഹമ്്ദാ
ണ്(85)മരഞ്്രിചമഡിക്്ല്്രൈാചളജ്ആശ്പ
തെ്ിെില്്ചൈാവിഡ്ൈാധിച്്്മരിച്്ത.്തപ്രമഹം,ര
ക്്െമ്്ര്്ദ്്ം, ശവ്ാെരൈാശരരാഗം എന്്ിവയ്
ട്്ാെിര്ന്്മ്ഹമ്്ദിച്്്രരാഗഉറവിടംൈചട്്
ത്്ിെിട്്ില്്.
ദഹാസ്്്്ല്്മ്റിയില്്അവിവാഹിതയായ
യ്വതിപപ്സവിച്്യ്ടന്്ക്ഞ്്്െരിച്്്
ൈട്്പ്്ന:അവിവാഹിെൊെയ്വെിരഹാസ്്്്ല്്മ്
റിെില്്തപ്െവിച്്്.ക്ഞ്്്മരിച്്്.മ്ലമറ്്ംെവ്രദ
ശിൊെയ്വെിൊണ്രഹാസ്്്്ല്്മ്റിെില്്തപ്െ
വിച്്ത.്നഗരത്്ിചലെവ്ൈാരയ്രഹാസ്്്്ലില്്21ന്
പ്ലര്്ചച്്ൊെിര്ന്്്െംഭവം.തപ്െവത്്ിന്മ്
ന്്പ്അെവ്സ്്െഅന്ഭവചപ്്ട്്രൊചടയ്വെി
ഒപ്്മ്ട്്ാെിര്ന്്െരഹാദരിചെപ്റരത്്ക്്്പ
റഞ്്െച്്്.െരഹാദരിെിരിചൈഎത്്ിെരപ്ാ്ഴാ
ണ്യ്വെിതപ്െവിച്്ിരിക്്്ന്്ൊെിൈട്്ത.്ത്
ടര്്ന്്്വീട്്്ൈാചരവിളിച്്്വര്ത്്ിആശ്പതെ്ിെി
ല്്എത്്ിച്്്െിൈിത്്ലഭയ്മാക്്ി.ശിശ്മരിച്്െം
ഭവത്്ില്് ചപാലീെ്അെവ്ാഭാവിൈ മരണത്്ി
ന്രൈചെട്ത്്്.
വിദയ്ാര്്ത്്ിവീടിനകത്്്
ആത്്ഹതയ്മെയത്നിലയില്്
െലരശരി:നഗരത്്ിചലവിദയ്ാലെത്്ില്്എട്്ാം
െരത്്ില്്പഠിക്്്ന്്വിദയ്ാര്്ത്്ിചെവീട്്ിനൈ
ത്്്ോനില്്ചൈട്്ിത്്്ങ്്ിജീവചനാട്ക്്ിെനി
ലെില്്ൈചട്്ത്്ി.െിര്വങ്്ാട്പ്വളപ്്്ചെര്
വിചലൈിഴക്്െില്്വീട്്ില്്അനീഷിച്്്മൈന്്ൈി
രണാണ്(13)മരണചപ്്ട്്ത.്ശനിൊഴെ്രാതെ്ിെി
ലാണ്െംഭവം.െലരശരിജനറല്്ആശ്പതെ്ിെി
ല്്മ്െരദഹപരിരശാധനചെയത്.്ലിജിനൊണ്
മാൊവ.്ആരെിെരഹാദരിൊണ.്

വാഹനാപകടത്്ില്്പരിദക്്റ്്്
െികിത്്യിലായിര്ന്്
രണ്്്ദപര്്െരിച്്്
െിര്രങ്്ാടി:ചെമ്്ാട-്ൈക്്ാട്രറാഡിചലപിഎ
െഎ്ംഒരൈാരളജിന്െമീപംത്ക്്്മരത്്്രലാറി
െിടിച്്്പരിരക്്റ്്്െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്െക്്ട്്ര്്
ൊതെ്ക്്ാരനടക്്ംരട്്്രപര്്മരിച്്്.ചപാന്്മളപ
ള്്ിപ്്ടിെവ്രദശിപരരെനാെൈട്്ംക്ളംെിന്്
യ്ചടമൈന്്രാജന്്(60),ചെമ്്ാട്െവ്രദശിപറമ്്
ന്്ഹംെ(63)എന്്ിവരാണ്മരിച്്ത.്വയ്ാഴാഴെ്ഉ
ച്്യക്്്്12.30ഓചടൊെിര്ന്്്അപൈടം.രലാറി
രട്്്െക്്ട്്റ്ൈളില്്ഇടിച്്്മ്ന്്്രപര്്ക്്്പരി
രക്്റ്്ിര്ന്്്.പരിരക്്റ്്്രൈാട്്യക്്്ലിചലെവ്ൈാ
രയ്ആശ്പതെ്ിെില്്െിൈിത്്െിലാെിരിചക്്ചവ
ള്്ിൊഴെ് കവക്രന്്രമാണ് രാജന്് മരിച്്ത.്
ഹംെഇന്്ചലപ്ലര്്ചച്്യ്മാണ്മരണചപ്്ട്്ത.്
ഇരദ്്ഹം രൈാഴിരക്ാ്ട് ചമഡിക്്ല്് രൈാരളജില്്
െിൈിത്്െിലാെിര്ന്്്. രാജന്് ചെമ്്ാട് ൈാര്്
കത്ഡവറാെിരജാലിചെയത്്വരിൈൊെിര്ന്്്
ഭാരയ്:െരരാജിനി.മക്്ള്്:രമയ്,രജിെ,രഞജ്ിത്്്.
മര്മക്്ള്്: രാരജഷ്ൈാടാമ്്്ഴ, തശ്ീജിത്്്വളാ
രഞ്്രി.പരിരക്്റ്്്രൈാട്്ക്്ലിചലെവ്ൈാരയ്ആശ്
പതെ്ിെില്് െിൈിത്്െിലാെിര്ന്് ചെമ്്ാട്ആ
ൊദ്നഗര്്പറമ്്ന്്ഹംെൊണ്ഇന്്ചലപ്ല
ര്്ചച്്രൈാഴിരക്ാ്ട്ചമഡിക്്ല്്രൈാചളജില്്മരി
ച്്ത.്െവ്ൈാരയ്ആശ്പതെ്ിെിലം്െര്്ക്്ാര്്ആ
ശ്പതെ്ിെിലം്നടത്്ിെആ്്്ീചജന്്ചടസ്്്്്രപാ
െിറ്്ീവാെെിനാലാണ്രൈാഴിരക്ാ്രട്്ക്്്മാറ്്ിെ
ത.്ൈാക്്ിയ്ള്്പരിരശാധനൈള്്ക്്്ആലപ്്്ഴ
െിരലക്്്അെച്്ിട്്്ട്്്.ഭാരയ്:സ്കൈദ.മക്്ള്്:
ൊക്്ിര്്,േവാെ,്െല്്മാന്ല്്ോരിെ,്മര്മ
ക്്ള്്;െേീറ,റമീെ.

രാജന്് ഹംസ

ബൈജുവിനുമരണമിലുു,
ജീവികുുുംഇവരിലുതെ...
ചൊച്്ി:മെെ്ിഷ്ൈമ
രണം െംഭവിച്് ൈ
ണ്്്ര്് മട്്ന്്്ര്്െവ്രദ
ശി ടി.കൈജ്വിച്്്
(37) ൈരള്്, രട്്് വ്
ക്്ൈള്്,രട്്്ൈണ്്്ൈ
ള്്എന്്ിവദാനംചെ
യത്്ൈന്്്ക്്ള്്.മ്
െെഞജ്ീവനി വഴി
ൊണ്അവെവദാനം
നടന്്ത.്ഇന്്ചലപ്
ലര്്ചച്്എറണാക്ളം
വിപിഎെ് രോക്
രോര്്ആെപ്തെ്ിെി
ചലത്്ിച്് വ്ക്്ൈള്്
ശെത്െ്തൈ്ിെെില്ചട
ആലപ്്്ഴപ്ര്ത്പ്്ി
ചലൈരല്്ലിചവളിെി

ല്് പി.എം.ൈാബ്
(56), ചോര്്ണ്ര്് ൈ
ള്്ിപ്്ാടംവാക്്ടെി
ന്്് (44) എന്്ിവ
ര്്ക്്് വിജെൈരമാെി
തട്ാന്്െപ്്്ാ്്്് ചെ
യത്്ചവന്്് രലക്്്
രോര്് രോെപ്ിറ്്ല്്
യ്രോളജിവിഭാഗംെ
ലവന്് രോ.രോര്്ജ്
പി ഏതൈ്ഹാം പറ
ഞ്്്. ചനരത്ോളജി
സ്്്്്മാരാെ രോ.അ
ൈിഏതൈ്ഹാം,രോ.
രോര്്ജിചൈ.കനനാ
ന്്, യ്രോളജിസ്്്്്
രോ.ഡാറ്്്െണ്്രോ
ര്്ജ,് അനെെ്ീരഷ്യാ

ളജിസ്്്്്രോ.ജെസ്
െന്്രജക്്ബ്എന്്ി
വരടങ്്്ന്്ചമഡിക്്
ലെംഘമാണ് തട്ാന
െപ്്്ാര്്്ഷന നട
ത്്ിെത.്ൈണ്്്ര്്എ
െര്്രോര്്ട്്ിചലജീവന
ക്്ാരനാെ കൈജ്
വിചന, ൈഴിഞ്്19ന്
രോണ്് ചെയ്്്ന്്െി
നിചടൈട്്ിലില്്നിന്്്
ക്ഴഞ്്്വീണെിചന
ത്ടര്്ന്്ാണ്വിദഗധ്
െിൈിത്്ക്്ാെിചൊ
ച്്ിെിചലത്്ിച്്ത.് ശ
നിൊഴെ് മെെ്ിഷ്
ക്് മരണംസ്്ിരീൈ
രിക്്്ൈൊെിര്ന്്്.

ചേരയിറചുുിവിൽകുുുനുുെിനിതെ
യുവാവുഅറസുുുുിൽ
ചൊച്്ി: രൊെമംഗലത്്് ചപര്മ്്ാ
മ്്ിച്്്ഇറച്്ിചെന്്്ചെറ്്ിദ്്രിപ്്ിച്്്
രെരയ്ചടഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മിച്്
യ്വാവ്പിടിെില.രനരയ്മംഗലംവട
രക്്പ്്റമ്്ിലവി.ചജ.ൈിജ്വിചനചെ
ൊണ്വനംവക്പ്്്അറസ്്്്്ചെയെ്ത.്
രൊെമംഗലംരൊടെിെിലഹാജരാ
ക്്്ം.വീട്്്വളപ്്ിലനിന്്്പിടിക്ടിെ
രെരചെചൊന്്്ൈറിവച്്രശഷംചപ
ര്മ്്ാമ്്ിച്്്ഇറച്്ിചെന്്്ചെറ്്ദ്്രി
പ്്ിച്്്വിലക്്ാനതശ്മിചച്്ന്്ാണ്രൈ
െ.്പാമ്്ിച്്്ഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മി
ക്്്ന്്ൊെി ൈിട്്ിെ രഹെയ് വിവര
ചത്്ത്ടരന്്്വനംവക്പ്്്നഗരംപാ
റ,രൊെമംഗലംരറഞ്്്ഉരദ്ോഗസ്്ര

നടത്്ിെഅരന്വഷണത്്ിലാണ്ൈി
ജ്വിചനൈസ്്്്ഡിെിചലട്ത്്ത.്
മദയ്പിക്്്ന്്െിനാെി പണം ൈ
ചട്്ത്്ാനാണ്ചപര്മ്്ാമ്്ിച്്്ഇറ
ച്്ിചെന്്്വിശവ്െിപ്്ിച്്്ഇൊളരെര
യ്ചടഇറച്്ിവിലക്്ാനതശ്മിച്്ചെന്്്
വനംവക്പ്്്ഉരദ്ോഗസ്്രപറയ്ന്്്.
ഇൊള്ചടവീട്്ിലനിന്്്പാമ്്്ൈറി
യം്െല,വാല,രോലഎന്്ിവയം്
ൈചട്്ട്ത്്ിെിട്്്ട്്്.വനയ്ജീവിെംര
ക്്ണനിെമതപ്ൈാരംൈിജ്വിചനെി
രര വനംവക്പ്്് രൈെ് രജിസ്്്്ര ചെ
യത്.്ഇൊളനിരവധിതൈ്ിമിനലരൈ
സ്ൈളില തപ്െിൊചണന്്്ംവനംവ
ക്പ്്്അറിെിച്്്.

ചുമടുുുതൊഴിലാളി
തുങുുിമരിചുുു
ചെങ്്ളം:ച്മട്്്ചൊഴി
ലാളിചെ അയ്്മ്്ാത്്റ
പാലത്്ിച്്് കൈവരി
െില്്ത്ങ്്ിമരിച്്നില
െില്്ൈാണചപ്്ട്്്.ചെമ്്
നാട്്്െറപരരെനാെദി
വാൈരച്്്മൈന്്കൈ
ജ് (49)വിചനൊണ് ഇ
ന്്്പ്ലര്്ചച്്ത്ങ്്ിമരി
ച്്നിലെില്്ൈാണചപ്്ട്്
ത.്ക്മരൈംരപാലീചെ
ത്്ിഇന്്ൈവ്സ്്്്്റ്്്െയ്്ാറാക്്ിമ്െരദഹംംചമഡിക്്
ല്്രൈാളജില്്സ്ക്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.ഇന്്്രപാസ്്്്്രമാ
ര്്ട്്ംനടത്്ി രൈാഡിൈന്്്ക്്ള്്ക്്്വിട്്്ചൈാട്
ക്്്ംകൈജ്െിഐറ്്ിയ്ച്മട്്്ചൊഴിലാളിയ്
ണിെന്്ൈണ്്വീനറാണ.്ഭാരയ്:സ്ജരൊട്്യക്്്ാട്
ൈണിൊമ്്റമ്്ില്്ക്ടം്ൈാഗമാണ.്മക്്ള്്:മീന,്
മിഥ്ന്്.മര്മൈന്്വിഷണ്്വിരനാദ്പ്ല്്്വാക്്ല്്
െിറ(ചെങ്്ളം).
മൊബൈല്്നല്്കാത്്തില്്
വിഷെിച്്്വിദയ്ാര്്ഥി
ആത്്ഹതയ്മെയത്്
ൈണ്്്ര്്:ചഗെിംൈളിക്്ാന്്ചമാകൈല്്രോണ്്ന
ല്്ൈാത്്െില്്വിഷമിച്്്പെിനാല്ൈാരന്്ആത്്
ഹെയ്ചെയത്.്ൈണ്്്ര്്ജില്്െിചലക്ഞ്്ിമംഗലം
െവ്രദശിരെീശിച്്്മൈന്്രദവനന്്്വിചനൊണ്
ത്ങ്്ിമരിച്്നിലെില്്ൈചട്്ത്്ിെത.്ക്ഞ്്ിമംഗ
ലംഗവണ്്ചമ്്്്കഹെക്്ളിചലഒമ്്ൊംക്്ാെ്
വിദയ്ാര്്ത്്ിൊണ്രദവനന്്്.ചവള്്ിൊഴെ്രാതെ്ി
ൊണ്െംഭവം.ചമാകൈല്്രോണില്്അമിെമാ
െിചഗെിംൈളിച്്െിന്രെീഷ്മൈചനവഴക്്്പറ
ഞ്്ിര്ന്്്.ഉടന്്െചന്്രദവനന്്്മ്റിെില്്ൈെറി
ൈെൈടച്്്.ഉറങ്്ാചനന്്്ൈര്െിമാൊപിൊക്്ള്്
ക്ട്്ിചെവിളിച്്ില്്.എന്്ാല്്ശനിൊഴെ്രാവിചല
വാെില്്രനാക്്ിെരപ്ാ്ഴാണ്ക്ട്്ിത്ങ്്ിനില്്ക്്്
ന്്ത്ൈട്്ത.്
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സ്രവരപോശെ്്ഒെിെി
റിലീസിസൊര്ങ്്്ന്്്
സുരയുനായകനാകുനുുസുരദരബോകടു’്െികതുവംുഒടിടി

റിലീെിസൊരുങുുുനുുു.സുധസൊങുുരെംവിധാനം
സെയുുുനുുെികതുംആമബൊണുുദകുപമിലുുഒബടുുബരുു30-നുആ
ണുറിലീെ്സെയുുുനുുത.ുസുരയുതസനുുയാണുഇകുുാരയുംഔബേുയാ
ഗികമായിഅറിയിചുുത.ുനടിഅപരുുണബാലമുരളിയാണുെികതു
തുുിസലനായിക.മാധവൻുുനായകനായ‘ഇരുതിസുകടുുവിനുബശ
ഷംസുധെംവിധാനംസെയുുുനുുെികതുമാണുസുരദരബോകടു.്
എയരുുസഡകുുാണുുആഭയുനുുരവിമാനെരുുവീെെിസുുുസുുാപ
കൻുുജി.ആരുുബോപിനാഥിസുുുജീവിതമാണുെികതുതുുിസുുുകപു
ബമയം.െംവിധായികസുധസൊങുുരയംുശാലിനിഉഷബേവി
യംുബെരുുനുുാണുതിരകുുഥസോരുകുുിയത.ു
സുരയുയുസട2ഡിഎുുുരുുസടയൻുുുസമു്ുുസംുെിഖീയഎുുുരുുസട
യൻുുുസമു്ുുസംുബെരുുനുുാണുസുരദരബോകടു്നിരുുമുുികുുുനുുത.ു
ആകാശംനീഹദുുു’എനുുബപരിലുുഈെിനിമസതലുങുുിലുുസൊ
ഴിമാറുുവംുസെയുുുനുുുടു്ു.ഉരുുവശി,ജാകുുിബകുഷാഫ,ുപബരഷ്റാവ
ലുു,കരുണാെ,്വിബവകുകപുെനുു,ബൊഹൻുുബാബ,ുകാളിസവങുു
ടുഎനുുിവരംുെികതുതുുിലുുഅഭിനയികുുുനുുുടു്ു.

മ്ന്്്സെറ്പ്്ക്്ാര്സെ
കഥയ്മാെിപോര്്മ്ല
െിനിമാബകുപമികളായമുനു്ുസെറുപുുകുുാരുസടകഥപറയുനുു'ബോരുുമുല'ബോടു്ുമുവിയുസടബൊഷൻബോസുുുുരപുറതുുിറ
ങുുി.െംവിധായകൻുുഅനുറാമാണുബകകനുുുകഥാപാകതുമാകുനുുത.ു
ബോരുുമുലഓണതുുിനുറിലീെ്സെയുുും.ബെതുഅടുരുുസകുോഡകുു
ൻുുെിസുുുബാനറിലുുസകുോഡകുുൻുുകണുുബകുൊളരുുബെതുഅടുരുുനി
രുുമുുിചു്ുെബതുുഷ്ഇടുകുുിരെനയംുെംവിധാനവംുനിരുുവുുഹികുുുനുു
'ബോരുുമുല'ബോടു്ുമുവിറിലീെിസൊരുങുുി.
കലുുുയാണിെം,േംഎനുുീെികതുങുുളുുെംവിധാനംസെയതുഅനുറാം
ആേയുമായിനായകകഥാപാകതുമായിസവളുുിതുുിരയിസലതുുുനുുെികതും
കുടിയാണുബോരുുമുല.െകനുുുോെ്എനുുെിനിമാരെയിതാവായിടുുാണു
അനുറാംഈെികതുതുുിലുുഅഭിനയികുുുനുുത.ുെിനിമബതടിഅലയു
നുുമുനു്ുസെറുപുുകുുാരുുഒരുതിരകുുഥാകുതുുുമായികണുുുമുടുുുനുുു.തുട
രുുനു്ുഅവരുുതമുുിലുടുുാകുനുുെംവാേവംു,ഈകണുുുമുടുുലിസനതുട
രുുനുുുടുുാകുനുുവഴിതുുിരിവുകളാണുബോരുുമുലയുസടഇതിവുതുും.
െിനിമസയെബ്നഹികുുുനുുവരംുെിനിമബോടുവിബോജികുുുനുുവ
രംുതീരുുചുുയായംുകടുുിരിബകുുടുുകപുബമയമാണുബോരുുമുലമുബനുുടു്ു
സവയകുുുുനുുത.ുമലയാളതുുിസലകപുമുഖതാരങുുളുസടയംുഅണിയറ
കപുവരുുതുുകരുസടയംുസഫയെുബ്ുകു്ുബപജിലുസടബോരുുമുലയുസടബൊ
ഷൻുുബോസുുുുരുുറിലീെ്സെയതു.ുഅനുറാം,ആരയുൻുുഅനിലുു,മബൊജു
വടാടുുുപാറ,ൊംനവീൻുു,ബിനുുുഅമുതകുമാരുുഎനുുിവരാണുഅഭി
ബനതാകുുളുു.ബെതുഅടുരിസൊപുുംബോസുടുുിയംുനിരുുമുുാണപങുുാളി
യാകുനുുു.
ബൊഹൻുുലാലിസുുുഹിറു്ുെികതുങുുളായകുഞുുാലിമരയകുുുാരുു,ഒപുും
എനുുീെിനിമകളുുകു്ുെംഗീതംഒരുകുുിയബശഷംബോണിറാബഫലുുപ
ശുുാതുുലെംഗീതസൊരുകുുുനുുെികതുംകുടിയാണുബോരുുമുല.ശയുാം
സുകബുഹുുണയുൻുു-കയുാമറ,ൊംനവീൻുു-എഡിറുുിംഗ,ുആനനു്ുബാബു-
മികെുിംഗ,ുകപുേീപുശങുുരുു-കളരുുബകുഗഡിംഗു.മലയാളെലചുുികതുബമഖല
യിസലൌഹുേകുുുടുുായമുയുസടപിനുുുണബോസടഒരുങുുുനുുബോരുുമു
ലയുടയുുബിലുസടഓണതുുിനുറിലീെ്സെയുുും.

ഒന്്ാെതിസ്്്5വര്്ഷങ്്ള്്:
അലപോൺസിസ്്്
വിവാഹവാരഷികം
അഞുുാംവിവാഹവാരുുഷികാബോഷെികതുങുുളുുബഫ

െബ്ുകുുിലപങുുുസവചുുിരികുുുകയാണുഅലബോണ
െ്പുകതുൻ.2015ഓഗസുുുുിലാണുഅലബോണെ്വിവാഹിതനാ
യത.ുഅലീനയാണുഭാരയു.ഏതൻ,എയനുഎനുുിവരാണുമകുുളുു.
അഞുുാംവിവാഹവാരഷികേിനതുുിലഭാരയുബോസൊപുുമുളുു
സെലഫിെികതുങുുളടകുുംഅലബോണെ്പങുുുസവചുുിടുുുടു്ു.നി
രവധിആരാധകരഅബദുുഹതുുിനംുകുടംുബതുുിനംുആശംെ
കളുമായിഎതുുിയിടുുുടു്ു.മകുുളുുസകുുപുുംബകകു്ുമുറികുുുനുുെി
കതുവംുഭാരയുഅലീനസയബെരുുതുുുപിടിചുുിരികുുുനുുെികതുങുുളുമാ
ണുഅലബോണെ്ബഫെബ്ുകുുിലപങുുുസവചുുിരികുുുനുുത.ു
2013ലപുറതുുിറങുുിയബനരം.2015-ലപുറതുുിറങുുിയബകുപമം
എനുുീരടു്ുെിനിമകളിലുസടമലയാളതുുിലംുതമിഴിലംുനിരവ
ധിആരാധകസരെവുനുുുവമാകുുിയെംവിധായകനാണുഅല
ബോണെ.്

ബ്്ാക്്്ആൻഡ്വവറ്്്
െിശത്വ്മാെിനദിെസൊയത്്
വരുുഷങുുളുുകു്ുമുമുുുളുുഒരുബോബടുുനേിയസൊയുതുസഷയരുുസെ

യുതതാണുആരാധകരുുഇബപുുളെരുുചുുയാകുുുനുുത.ു
ഒനുുിങുുുവസനുുങുുിലുുഎനുുെികതുതുുിലമമുുുടുുികു്ുഒപുുമുളുുബുുാകു്ു
ആൻഡുദവറു്ുെികതുമാണുനേിയസൊയുതുപങുുുസവചുുിരികുുുനുുത.ു
1985ലുുആണുെികതുംകപുേരുുശനതുുിനുഎതുുിയത.ുമമുുുടുുിബോസൊപുുമു
ളുുനാേിയസൊയുതുവിനസുറആേയുെികതുമാണുഇത.ുബോഷിയായിരു
നുുുെികതുതുുിനസുറെംവിധായകൻ.ഒരുപാടുെികതുങുുളിലുുമമുുുടുുിയംു
നാേിയസൊയുതുവംുഒനുുിചു്ുഅഭിനയിചു്ുഹിറുുായിടുുുടു്ു.എനുുായാലംു
ആരാധകരെികതുംഏസറുുടുതുുിരികുുുകയാണ.ു

ക്ഞ്്തിഥിസെ
വരപവല്്ക്്ാസൊര്ങ്്ി
പപെിയം്ശര്ീനിഷം്
കശുീ നിഷംുതാനംുമാതാപിതാകുുളാകാൻുുബോവുകയാസണനുുെബതുുഷംപങുുുവചു്ുബപളിമാണി.ഒരുവീഡി
ബോപങുുുവചുുാണുഗരുുഭിണിയാസണനുുവിവരംബപളിഅറിയിചുുിരി
കുുുനുുത.ുഒരുസെലുുഫിവീഡിബോആയിരുനുുുബപളിബോസു്ുുുസെ
യതുിരുനുുത.ു'രടു്ുവരുുഷംമുൻുുപുഈേിവെമാണുഞങുുളുുസകുപാ
ബപുുെ്സെയതുത.ുഇനു്ുദേവാനുകഗുഹംനിറസഞുുരുകാരയുംഅ
വനിലുസടഎനസുറയുളുുിലുുവളരുനുുു.കശുീനിഷ്നിസനുുഞാൻുുെ്
ബനഹികുുുനുുു'എനുുായിരുനുുുവീഡിബോയകുു്ുബപളികയുാപഷുനി
ടുുിരികുുുനുുത.ുഅതിനുതാസഴബപളിയുസടഅടുതുുസുഹുതുുുംഅ
വതാരകനുമായബോവിനു്ുപതുുസുരയു,കപുിയവാരയുരുു,ശിലുുപബാ
ല,നീരവ,ുെനസൊയതുുടുുിതുടങുുിയതാരങുുസളലുുാവരംുആശം
െകളുുഅറിയിചു്ുകമനറുുകളുമായിഎതുുിയിരുനുുു.
ബപളിയുസകുുപുുമുളുുെബതുുഷനിമിഷംപങുുുസവചു്ുകശുീനിഷംു
എതുുിയിരുനുുു.അവളുുകു്ുെണുുസെറു്ുകാണണസമനു്ുആകഗുഹം
പറഞുുു.എനു്ുസുെിപുുിചു്ുസൊടു്ുബപളിെണുുസെറു്ുകാണുനുു
വീഡിബോയംുകപുിയതമസയബെരുുതു്ുനിരുുതുുിനിറവയറുകാണു
നുുവിധതുുിലുളുുവീഡിബോആയിരുനുുുകശുീനിഷ്ഇൻുുസുുുുാകഗുാമി
ലുസടബറുുുുറിയായിസൊടുതുുത.ുെബതുുഷവിവരംപുറതു്ുവനുു
ബോസടഎലുുാവരംുആശംെകളുുഅറിയിചു്ുഎതുുിയിരികുുുകയാ
ണ.ു2019ബമയുഅഞുുിനംുഎടുുിനുമായിരുനുുുബപളി-കശുീനിഷ്വി
വാഹംനടകുുുനുുത.ു

സൊനാക്്ിയ്സെ
പരാതി:പോലീസ്ഒരാസെ
അറസ്്്്്സെയത്്
അടുതുുകാലതുുായിധാരാളംസസെബരുുആകകുമണ

തുുിനുഇരയായനടിയാണുബോളിവുഡുതാരം
സൊനാകുുിെിൻഹ.ഇബപുുഴിതാസൊനാകുുിയുസടപരാ
തിയിബമുുലുുഒരാസളബോലീെ്അറസു്ുുുസെയതുിരികുുുകയാണ.ു
മഹാരാകടുുുയിസലഔറംഗാബാദുെവുബേശിയായ26കാരനാണു
അറസുുുുിലായത.ുസൊനാകുുിയുസടവീഡിബോയിലുുഅശുുീല
കമനറുുസെയതുയുവാവാണുപിടിയിലായസതനു്ുബോലീെ്
അറിയിചുുു.ഓഗസു്ുുുഏഴിനായിരുനുുുസൊനാകുുിബോലീെി
ലുുപരാതിനലുുകുനുുത.ുെക്തുീസുരകുുസയകുറിചുുുംസസെബ
രുുആകകുമണസതുുകുറിചുുുമുളുുസൊനാകുുിയുസടവീഡി
ബോയിലായിരുനുുുയുവാവിനസുറകമനറു.ുകപുതിയുസടബപരു
പുറതുുുവിടുുിടുുിലുു.സൊനാകുുിസയകുടാസതബവബറയംുതാര
ങുുളുുസകുുതിസരഇയാളുുസസെബരുുബുളുുിയിങുനടതുുിയിടുുു
സടുുനുുുംഅശുുീലകമനറുുകളുുസെയതുിടുുുസടുുനുുുമാണുബോ
ലീെ്പറയുനുുത.ു



2020ഓഗസ്്്്്24തിങ്്ള്

10C M Y K C M Y Kപാക ്രാനേജഫ്ര്്്ിഫേതിനര അക്്ർ
സതാംപ്റ്്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ിനനതിരായമ്ന്്ാംപ്രിക്്റ്്്നടസ്്്്ി
ന്്്രണ്്ാംദിനത്്ില്്വനറ്്്വാച്്്മാനനഇറക്്്ന്്തിന്പ
രരംബാബര്്അസാമിനനഅയച്്തില്്പാക്്ിസ്്ാന്്ടീം
മാവനജ്നമ്്്ിനനവിമര്്ശിച്്്മ്ന്്വപസര്്ഷ്വഹബ്അ
ക്്ര്്.ട്വിറ്്റില്നടയാണ്ബാബറിനനരണ്്ാംദിനത്്ിന്്്
അവസാനസമയത്്്ബാറ്്ിങ്്ിനയച്്നിലപാടിനനവോദ്യം
നചയ്തത്.

'ഒര്വനറ്്്വാച്്്മാനനഅയച്്്എന്്്നോണ്്്ബാബര്്അ
സാമിനനരഷ്്ിക്്ാന്്പ്ശമിച്്ില്്?'-എന്്ാണ്അക്്ര്്ട്വിറ്്റി
ല്്ക്റിച്്ത്.
പാരിസ്്ാന്്നിരയിനലബാറ്്ിങ്നന്ട്ല്്ാണ്ബാബര്്അ
സാം.അതിനാല്്ത്്ന്ന്ബാബറിന്്്വിക്്റ്്്ടീമിന്നി
ര്്ണ്്ായരമാണ്.ഇത്പരിഗെിക്്ാത്്നിലപാടാണ്ടീംമാ
വനജ്നമ്്്ിവ്്്നതന്്ാണ്അക്്ര്്ആവോപിക്്്ന്്ത്.

പാക്്ിസ്്ാന്തകര്്ച്്
സതാംപ്റ്്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ിനനതിരായമ്
ന്്ാംപ്രിക്്റ്്്നടസ്്്്ില്്സന്്ര്്ശരരായ
പാക്്ിസ്്ാന്്തരര്ന്്്.ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്

584എന്്ഒന്്ാംഇന്്ിങ്സ്സ്വോര്്
പിന്്്ടര്്ന്്ിറങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാന്്മ്
ന്്ാദിനംഒട്വില്്റിവ്പ്ര്്ട്്്രിട്്്വ്പ്

ള്്അഞ്്്വിക്്റ്്്നട്്ത്്ില്്209റ
ണ്്സ്എന്്നിലയിലാണ്.അഞ്്്വി
ക്്റ്്്രള്്വശഷിന്ക്ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്ഒ
ന്്ാംഇന്്ിങ്സ്സ്വോറിവനക്്ാള്്
374റണ്്സിന്പിന്്ിലാണ്പാക്്ി
സ്്ാന്്.103റണ്്വോനടഅസ്ഹര്്
അലിയ്ം51റണ്്വോനടമ്ഹമ്്ദ്റി
സ്വാന്മാണ്പ്രീസില്്.നടസ്്്്്പ്രിക്്റ്്ി
ല്്അസ്ഹര്്അലി6000റണ്്സ്ംപി
ന്്ിട്്്.മ്ന്്ിന്24എന്്നിലയില്്മ്
ന്്ാംദിനംരളിത്ടങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാ
ന്്ആറ്റണ്്സ്ക്ടിവചര്്ക്്്ന്്തി
നിനടആസാദ്ഷഫീക്്ിനനക്്്ടിനട്്
ന്പ്ട്്്.ആന്്വഡഴ്സൊണ്വിക്്റ്്്.ഇ
വോനടരസംനോല്്ിയായിമഴനയത്്ി.
നോട്്്പിന്്ാനല21റണ്്നസട്ത്്ഫ
വാദ്ആലവ്ംപ്റത്്ായി.
നബസിനായിര്ന്്്വിക്്റ്്്.രണ്്ാംദി
നംതന്ന്പാക്്ിസ്്ാന്മ്ന്്്വിക്്
റ്്്രള്്നട്്ടമായിര്ന്്്.സ്വോര്്വോ
ര്്ഡില്്6റണ്്സ്മാപ്തമ്ള്്വ്പ്ള്്ഓ
പ്്െര്്ഷാന്്മസ്ദിനന(4)നജയിംസ്
ആന്്വഡഴ്സണ്്എല്്ബിയില്്ക്ട്
ക്്ി.
അധിരംവവരാനതമന്റ്ര്ഓപ്്
െറായആബിദ്അലിനയ(1)ആ
ന്്വഡഴ്സണ്്സില്്ിയ്നടവരരളി
നലത്്ിച്്്.വനറ്്്വാച്്്മാനനഇറക്്്
ന്്തിന്പരരംബാബര്്അസാമിനന
ഇറക്്ിയപാക്തപ്ത്്ംപിഴച്്്.26പ
ത്്ില്്ഒര്ബൗണ്്റിഉള്്ന്പ്നട11റ
ണ്്സ്വനടിയബാബനറആന്്വഡഴ്സ
ണ്്എല്്ബിയില്്ക്ര്ക്്്രയായിര്
ന്്്.നായരന്്അസര്്അലി(4)പ്രീ
സില്ണ്്്.രണ്്ാംദിനത്്ിന്്്അവസാ
നംബാബറിനനനട്്മായത്പാരി
സ്താന്രട്ത്്തിരിച്്ടിയാവ്ം.നായ
രന്്അസര്്അലിയിലാണ്ടീമിന്്്പ്പ
തീഷ്്.

എന്്ാല്്ട്ര്്െനമ്്്ില്നടനീളംഅ
പ്തമിരച്്പ്പരടനമായിര്ന്്ില്്അസര്്
രാഴ്ചനവച്്ത്.പ്പതീഷ്്നല്്രിആ
സാദ്നഷഫീഖ്,ഫവാദ്അലം,മ്ഹമ്്ദ്
റിസ്വാന്്എന്്ിവര്്പാരിസ്താന്വവ
ണ്്ിബാറ്്്നചയ്്ാന്ണ്്്.എന്്ാല്്ആ
ന്്വഡഴ്സണ്്,സ്്്്്വര്്ട്്്വ്പബാഡ്,വോപ്ഫ
ആര്്ച്്ര്്വപസ്പ്തയത്്ിന്മ്ന്്ില്്പി
ടിച്്്നില്്ക്്്രവളനരപ്പയാസവമറിയ
വോലിയാണ്.വനരന്ത്വൊസ്വനടി
ആദ്യംബാറ്്്നചയ്തഇംഗ്്ണ്്്ഒന്്ാം
ഇന്്ിങ്സ്8വിക്്റ്്്നട്്ത്്ില്്583
എന്്നിലയില്്ഡിക്്യര്്നചയ്്്രയാ
യിര്ന്്്.രന്്ിനസഞ്്്റിനയഇരട്്
നസഞ്്്വറിയാക്്ിമാറ്്ിയസാക്്്പ്രൗ
ളിയ്നടയ്ം(267)വോസ്ബട്്റ്വടയ്ം
(152)പ്പരടനമാണ്ഇംഗ്്ണ്്്ഇന്്ി
ങ്സിന്രര്ത്്ായത്.പ്രൗളി393പ
ന്്്രള്്വനരിട്്്34ബൗണ്്റിയ്ംഒര്
സിക്സറ്ംവനടിയവ്പ്ള്്ബട്്ര്്311പ
ന്്്രള്്വനരിട്്്13വോറ്ംരണ്്്സി
ക്സ്ംവനടി.
ഇര്വര്ംവചര്്ന്്്അഞ്്ാംവിക്്റ്്ില്്
359റണ്്സാണ്ഇംഗ്്ണ്്്സ്വോര്്വോ
ര്്ഡിവോട്വചര്്ത്്ത്.പ്രൗളിനയമട
ക്്ിആസാദ്നഷഫീക്്ാണ്ക്ട്്്നരട്്്
നൊളിച്്ത്.പ്രിസ്വോക്സ്(40),വോ
റ്ട്്്(29),വോംനബസ്്്(27)എന്്ിവരാ
ണ്ഇംഗ്്ണ്്ിന്്്മറ്്്പ്പധാനസ്വോറ
ര്്മാര്്.
മ്ന്്ാംമത്്രത്്ില്്ഇംഗ്്ണ്്്ജയി
ക്്്രവോമത്്രംസമനിലയാവ്ര
വോനചയ്താല്്പരമ്്രഇംഗ്്ണ്്്സ്വ
ത്്മാക്്്ം.മറിച്്്പാക്്ിസ്്ാന്്ജയി
ച്്ാല്്പരമ്്ര1-1സമനിലയാവ്ം.ആ
ദ്യമത്്രത്്ില്്ഇംഗ്്ണ്്്വിജയിച്്വ്പ്
ള്്മഴരളിച്്രണ്്ാംമത്്രംസമനില
യില്്രലാശിക്്്രയായിര്ന്്്.

പാക്്ിസ്്ാന്ലേണ്്ിസസഞ്്്റിലേടിയഅസഹ്രഅലി

ന ്റ്്ാ ണ്്ി ഫ്്് പ ന്്്: പ ട്്ി ക യി ല്് 
മര്ീ രാ ന്്്ം
മ്ംവബ:ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്്ഏനതന്്്ര
നണ്്ത്്്ന്്പപ്ശസത്പര്ിക്്റ്്്നവബ്വസ
റ്്ായഇഎസപ്ിഎന്്പര്ിക്ഇന്്വോയ്നടപ
ട്്ിരയില്്മ്ന്്ഇത്്യ്ന്്താരവ്ംമലയാളിയ്
മായഎസ.്പശ്ീശാത്്ിന്്്ബൗളിങ്പപ്രടന
വ്ം.2010ല്്ദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്യ്നക്്തിവരഡ
ര്്ബനില്്നടന്്നടസ്്്്ില്്ജാക്രാലിസിനന
പ്റത്്ാക്്ിയപത്്ാണ്ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്ി
നനനതരനഞ്്ട്ക്്്ന്്പട്്ിരയില്്16-ാമ
തായിഉള്്നപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്നടസ്്്്ിനല
നാലാംഇന്്ിങ്സില്്303റണ്്സ്വിയല
ഷ്്യ്വ്മായിഇറങ്്ിയദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്ബാ
റ്്്നചയ്്്വപ്്ഴായിര്ന്്്പശ്ീശാത്്ിന്്്ഉജവ്
ലപത്്്പിറന്്ത.്നടസ്്്്്പരമ്്ര2-0ന്വനടാ
നമന്്സവ്പ്നവ്മായിഇറങ്്ിയദഷ്്ാൊ
പഫ്ിക്്യക്്്്മിന്്്ംത്ടക്്മാണ്വപ്ഗയം
സമ്ിത്്്നല്്രിയത.്
ഓപ്്െര്്മാര്്12ഓവറില്്63റണ്്സ്വനടി.
പശ്ീശാത്്്സമ്ിത്്ിനനവീഴത്്്ിക്ട്്്നരട്്്
നൊളിച്്.്ഹഷിംഅംലനയയ്ംപ്റത്്ാ
ക്്ിപശ്ീശാത്്്ഉജവ്ലവോമിലാനെന്്്നത
ളിയിച്്.്എന്്ാല്്,ജാക്രാലിസ്ംഎബി
ഡിവിവല്യഴ്സ്ംമിരച്്വോമില്്രളിക്്്ന്്
ഘട്്ംഇത്്യ്അപരടംമെത്്.്അവപ്്ഴാ
ണ്പശ്ീശാത്്്അസാമാനയ്മിരവ്പ്റനത്്ട്
ത്്ത.്35-ാമനത്്ഓവറിനലരണ്്ാംപത്്ാ

യിര്ന്്്രാലിസിന്്്പ്റത്്ാരലില്്രലാ
ശിച്്ത.്
പിച്്ില്്ക്ത്്ിയ്യര്്ന്്പത്്്ലീവ്നചയ്്ാ
ന്്രാലിസ്പശ്മിനച്്ങ്്ില്ംഗ്്ൗവില്്നോണ്്
പത്്്ഗള്്ിയില്്നസവാഗ്അനായാസം
വരപ്്ിടിയിനോത്ക്്ി.അംപയര്്സ്്്്ീവ്വഡ
വിസ്പത്്്വോനോളാവോഎന്്്വതഡ്
അംപയവോട്ആരാഞ്്.്നിമിഷങ്്ള്നട
നാടരീയതയക്്്്വശഷംഅംപയര്്ഔട്്്വി
ളിച്്.്വോരത്്്ഏത്ബാറ്്്സമ്ാനാനെങ്്ി
ല്ംആപത്്ില്്ഔട്്ാക്നമന്്ാണ്അന്്്
വിലയിര്ത്്ല്്വന്്ത.്
രമവ്്്റ്്റായരവിശാസപ്ത്ിയ്ംഇവതഅഭി
പപ്ായംപറഞ്്.്മത്്രത്്ില്്ദഷ്്ിൊപഫ്ി
ക്്215റണ്്സിന്പ്റത്്ായി.ഇത്്യ്87റ
ണ്്സിന്വിജയിച്്.്
ദഷ്്ിൊപഫ്ിക്്യില്്ഇത്്യ്ജയിക്്്ന്്ആ
ദയ്നടസ്്്്്ക്ടിയായിര്ന്്്ഇത.്മത്്രത്്ില്്
മാന്്ഓഫ്ദമാച്്ായത്ംപശ്ീശാത്്്തനന്.്
ന്റ്്ാണ്്ിന്്്പത്്്ഏനതന്്്ള്്നതരനഞ്്
ട്പ്്്ത്ടര്രയാണ.്വോണ്്ിപവനസര്്,ജാസ
ണ്്വപ്രസ,സ്്്്ീവ്ഹാര്്മിസണ്്,മിച്്ല്്സ്്്്ാ
ര്്ക്്്എന്്ിവരാണ്പട്്ിരയില്്ഇത്വനരഇ
ടംപിടിച്്ത.്ഇനി15വപര്്ക്ടിപട്്ിരയിനല
ത്്്ംഅതിന്വശഷമായിരിക്്്ംന്റ്്ാണ്്ി
ന്്്പത്്്ആര്വടനതന്്്പപ്ഖയ്ാപിക്്്ര.കായിക അോർഡില േീണ്്്ം തഴഞ്്്; 

സാഷ്്ി നോദിക്്് കത്്യച്്്
ന്യ്ഡലഹി:മ്മ്്്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംനല്്രി
യിര്ന്്്എന്്തിന്്്വപരില്്അര്്ജ്്്നപ്രസ്രാ
രപട്്ിരയില്്നിന്ന്ഴിവാക്്ിയരായിരമപ്ത്്ാലയ
ത്്ിന്്്നടപടിന്ക്തിനരപ്പധാനമപ്ത്്ിനവരപ്ന്്വോ
ദിക്്്ംവരപ്ന്്രായിരമപ്ത്്ിരിരണ്്റിജിജ്വിന്ം
രന്ത്ഴ്തിഗ്സ്തിതാരംസാഷ്്ിമാലിക്്്.വനടാ
വ്ന്്പരമാവധിനമഡല്രള്ംപ്രസ്രാരങ്്ള്ം
സ്വപ്നംരണ്്ാണ്ഏനോര്രായിരതാരവ്ംമ്
വ്ന്ട്്്വൊക്ന്്നതന്്്രത്്ില്്സാഷ്്ിവ്യക്്മാ
ക്്ി.ഇനിഅര്്ജ്നപ്രസ്രാരംക്ടിലഭിക്്ാന്്
താന്്ഏത്നമഡലാണ്ഇത്്്യയ്ക്്ായിവനവടണ്്നത
ന്്്ംഇര്വവോട്ംസാഷ്്ിവോദിക്്്ന്്്.അവോ,
ഈഗ്സ്തിരരിയറില്്എനിക്്്ഇനിഅര്്ജ്നപ്
ര്്സാരരംലഭിക്്ാന്്ഭാഗ്യമില്്എന്്്വ്ട്എന്്്ം
രത്്ില്്സാഷ്്ിവോദിച്്്.
2016നലറിവോഒളിംപിക്സില്്ഗ്സ്തിയില്്നവ
ങ്്ലംവനടിയസാഷ്്ി2017നലവോണ്്നവല്്ത്്്ഗ്
സ്തിചാംപ്യന്്ഷിപ്്ില്്സ്വര്്െവ്ംഅവതവര്്ഷം
നടന്്ഏഷ്യന്്ഗ്സ്തിചാംപ്യന്്ഷിപ്്ില്്നവള്്ി
യ്ംവനടി.2018നലവോമണ്്നവല്്ത്്്നഗയിംസില്്

നവങ്്ലവ്ംവനടി.
രാജ്യന്ത്ഉയര്്ന്്നാലാമന്ത്സിവിലിയന്്ബ
ഹ്മതിയായപത്്പ്ശീനല്്രിരാജ്യംസാഷ്്ിനയആ
ദരിച്്ിര്ന്്്.മ്ന്്പ്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംവനടി
യസാഹചര്യത്്ിലാണ്സാഷ്്ിക്്്ംഭാവോദ്വഹന
ത്്ില്്വോരചാംപ്യനായമീരാബായ്ചാന്വിന്ം
ഇത്്വെഅര്്ജ്നപ്രസ്രാരംനല്്വരണ്്തിന്ല്
ന്്്വരപ്ന്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാനിച്്ത്.
രാജ്യന്ത്പരവോന്്തരായിരപ്രസ്രാരമായരാ
ജീവ്ഗാന്്ിവഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംവനടിയവനര
അര്്ജ്നപ്രസ്രാരത്്ിന്നാമനിര്്വ്ദ്ശംനചയ്്്
ന്്തിനലഅനൗചിത്യംപലര്ംച്ണ്്ിക്്ാട്്ിയിര്
ന്്്.2016ലാണ്സാഷ്്ിമാലിക്്ിന്വഖല്്രത്നപ്ര
സ്രാരംലഭിച്്ത്.
മീരാബായ്ചാന്വിന്2018ല്ം.ഈസാഹചര്യത്്ി
ലാണ്ഇര്വര്്ക്്്ംഇത്്വെഅര്്ജ്നപ്രസ്രാ
രംനിവഷധിച്്ത്.ഈവര്്ഷംഅര്്ജ്നഅവാര്്ഡി
നായി12അംഗവിദഗ്ധസമിതിശ്പാര്്ശനചയ്ത
29വപരില്്ഇവര്നടരണ്്്വപര്നടയ്ംവപര്രള്്
മാപ്തമാണ്രായിരമപ്ത്്ാലയംഒഴിവാക്്ിയത്.

ദ്ബായ്:പ്രിക്്റ്്ിന്്്പരിശ്ദ്്ിക്്്എതി
രായഒന്്ാണ്മങ്്ാദിങ്എന്്്വോന്്ിയിട്്ി
ന്ല്ന്്്വോല്്ക്്ത്്വനറ്്്വറവഡഴ്സ്
ര്യാപ്റ്്ന്്ദിവനശ്രാര്്ത്്ിക്.''മങ്്ാദിങ്വി
ക്്റ്്്രള്്ഒരിക്്ല്ംപ്രിക്്റ്്ിന്്്മാന്യത
യ്ക്്്നിരക്്ാത്്സംഭവമായിവോന്്ിയിട്്ി
ല്്.ബാറ്്്സ്മാന്്ഏനോന്ക്സമയത്്്അ
ന്വാദമില്്ാനതപ്റത്്ിറങ്്്ന്്്വോഅ
വ്പ്നൊന്ക്പ്റത്്ാക്്ാന്ള്്സ്വാത
പ്ത്്്യംബൗളര്്ക്്്ംഫീല്്ഡര്്മാര്്ക്്്മ്ണ്്്.മ
ങ്്ാദിങ്്ില്നടപ്റത്്ാക്്്ന്്തില്്ഒര്മാ
ന്യതക്റവ്ംഎനിക്്്വോന്്ിയിട്്ില്്.ഇ
ത്്രംസംഭവങ്്ള്്നിയമത്്ിന്അന്സ്
തമായിരിക്്െം.
ഇത്്രംപ്റത്്ാക്്ല്രള്്വവെവോഎ
ന്്്ള്്രാര്യംര്യാപ്റ്്ന്്ആവോചിച്്്തീര്
മാനനമട്ക്്െം.ബൗളവോഅംപയവോ
ആവര്ത്അവസാനതീര്മാനനമട്വ്ക്ണ്്
ത്.പന്ത്റിയ്ന്്സമയത്്്തീര്്ച്്യായ്ം
ബാറ്്്സ്മാന്്പ്രീസില്്വവെം.പ്രീസിന്പ്
റത്്ാനെങ്്ില്്ബൗളര്്ക്്്പ്റത്്ാക്്ാന്
ള്്അവരാശമ്ണ്്്.എന്്ാല്്ബാറ്്്സ്മാന്്
പ്റത്്്വൊക്ന്്തിന്മ്മ്്്ആവോചിക്്
െനമന്്്മാപ്തം.''രാര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.എ

ന്്ാല്്എന്്്ടീമിനലഒര്ബൗളറാണ്ഇ
ത്്രത്്ില്്ബാറ്്്സ്മാനനപ്റത്്ാക്്്ന്്
നതങ്്ില്്ഞാന്്സമ്്തിക്്ിന്ല്ന്്്ംരാ
ര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.''അങ്്നനനചയ്താല്ം
ഞാന്്ബാറ്്്സ്മാവോട്പ്രീസില്്ത്ടരാന്്
പറയ്ം.
ഇത്്രംപ്റത്്ാരല്രള്്അനാവശ്യമാ
യിരാര്യമാണ്.അതായത്എന്്്ബൗള
ര്്മാര്്ക്്്അല്്ാനതബാറ്്്സ്മാനനപ്റത്്ാ
ക്്്ന്ള്്രഴിവ്ണ്്്.''രാര്്ത്്ിക്പറഞ്്്.
രഴിഞ്്സീസണ്്ഐപിഎല്്ില്്ഏനറവി
വാദമായസംഭവമായിര്ന്്്മങ്്ാദിങ്.രിം
ഗ്സ്ഇലവന്്പഞ്്ാബിന്്്ര്യാപ്റ്്നായി
ര്ന്്ആര്്അശ്വിന്്മങ്്ാദിങ്്ില്നടരാജ
സ്്ാന്്വോയല്്സ്താരംവോസ്ബട്്നറപ്
റത്്ാക്്്രയായിര്ന്്്.
ഇത്്രംപ്റത്്ാക്്ല്രള്്പ്രിക്്റ്്ിന്്്
സംസ്രാരത്്ിന്വോജിച്്തന്ല്ന്്്അന്്്
സംസാരമ്ണ്്ായിര്ന്്്.ചതിപ്പവോഗമാ
നെന്്്ംചര്്ച്്രള്്വന്്്.ഈസീസെില്്
അശ്വിന്്ഡല്്ഹിരാപിറ്്ല്്സിവലക്്്മാറി.
മാന്യതക്്്വചര്്ന്്തന്ല്ന്്ാണ്ഡല്്ഹിപ
രിശീലരനായറിക്്ിവൊണ്്ിംഗ്പറയ്ന്്
ത്.

രങ്്ാദിങ്്ിന ്അനക്ല്ം പനഷ് ്നേണ്്: കാർത്്ിക്

സന്്ീപ ്സിങ ്ബ്്ാനറ്്്്ഴസ്ില
നോച്്ി:ഇത്്്യന്്സ്പ്്ര്്ലീഗി
ന്്്ഏഴാംസീസെില്്സന്്ീ
പ്സിംഗ്വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സി
നായിരളിക്്്ം.ഒര്വര്്ഷ
ന്ത്രരാറിലാണ്സന്്ീപ്എ
ത്്്ര.മെിപ്്്രിനലഇംഫാ
ലില്്നിന്്്ള്്25രാരനായ
പ്പതിവോധതാരമായസന്്ീപ്
ഷിവ്ല്ംഗ്ലവോംഗ്അക്്ാദ
മിയില്്നിന്്്തന്്്ഫ്ട്വോ
ള്്യാപ്തആരംഭിക്്്രയ്ം
2014ല്്അവര്നടസീനിയര്്
ടീമിവലക്്്സ്്ാനക്്യറ്്ംവന
ട്രയ്ംനചയ്ത്.അട്ത്്വ
ര്്ഷംപ്നനഎഫ്സിന്ക്തി
നരസീനിയര്്ടീമില്്അരവ്ങ്
റ്്ംക്റിച്്്.ത്ടര്്ന്്്2018-19
ഐഎസ്എല്്സീസെില്്
എടിനരഎഫ്സിയില്്എ
ത്്്ന്്തിന്മ്ന്്പായി2017-
2018സീസെില്്ലാങ്സ്നിം
ഗ്എഫ്.സിനയപ്പാതിനിധീര
രിച്്്.രഴിഞ്്ഐ-ലീഗ്സീ
സെില്്(201920)പ്ടാവ്എ
ഫ്സിക്്ായി8മത്്രങ്്ളില്്ബ്ട്്െിഞ്്വലംരാല്്പ്പതി
വോധതാരമായസന്്ീപ്,അവിനടനിന്്ാണ്നരബിഎഫ്സി
യില്്എത്്ിയത്.''ഈഅഭിമാനരരമായക്്ബിന്്്ഭാഗമാ
രാന്്രഴിഞ്്തില്്എനിക്്്അതിയായസവ്ത്ഷമ്ണ്്്.
എന്്്പ്തിയടീമിനനരാൊന്ംവരാനിരിക്്്ന്്സീസ
െില്്ഒര്മിച്്്പ്പവര്്ത്്ിക്്ാന്ംഞാന്്ആരാംഷ്്വോനട
രാത്്ിരിക്്്രയാണ്.വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിന്്്ആരാധരര്്
എല്്ായ്വ്പ്ഴ്ംടീമിന്അപാരമായപിന്്്െയാണ്നല്്ക്
ന്്ത്.ആപിന്്്െവനട്വാന്ംഅവര്്ക്്്അഭിമാനവമക്
ന്്പ്പരടനംരാഴ്ചവയ്ക്്്ന്്തിന്ംസാധിക്്്നമന്്്ഞാ
ന്്പ്പതീഷ്്ിക്്്ന്്്'',വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സ്മായിരരാറില്്ഏ
ര്്ന്പ്ട്്്നോണ്്്സന്്ീപ്സിംഗ്പറഞ്്്.
ഐ-ലീഗില്്നിരവധിമത്്രങ്്ള്്രളിച്്സന്്ീപ്പരിചയ
സമ്്ന്്നായരളിക്്ാരനാണ്.രാലപ്രവമെ,ശക്്ന്ംമി
രവ്റ്്പ്പതിവോധതാരവ്മായിവളര്്ന്്അവ്ദ്ഹംഐഎ
സ്എല്്ില്്തന്്്രഴിവ്രള്്വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിനോപ്്ംപ്പ
ദര്്ശിപ്്ിവ്ക്ണ്്സമയമാെിത്.ഞാന്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്എല്്ാ
ഭാഗ്യവ്ംവനര്ന്്്,ഒപ്്ംഅവ്ദ്ഹവ്ത്നൊപ്്ംഉടന്്പ്പവ
ര്്ത്്ിക്്ാന്്ആപ്ഗഹിക്്്ന്്്.''വരരളല്്ാവ്സ്്്ഴ്സിന്്്അ
സിസ്്്്്്്്വോച്്്ഇഷ്ഫാക്്്അഹമ്്ദ്പറയ്ന്്്.

കാ ലി സം് ഹാ ള്് ഓ ഫ ്ഫെ യി രി ല്്
ദ്ബായ്:ഐസിസിന്യടഹാള്്ഓഫ്
നഫയിം2020ല്്ഇടംപിടിച്്്മ്ന്്ദ
ഷ്്ിൊപ്ഫിക്്ന്്താരംജാര്വസ്രാ
ലിസ്.അവ്ദ്ഹവ്ത്നൊപ്്ംമ്ന്്ഓ
സീസ്വനിതാതാരംലിസസ്തവലക്്
ര്്,മ്ന്്പാക്്ിസ്്ാന്്താരംസഹീര്്
അബ്്ാസ്എന്്ിവര്ംഹാള്്ഓഫ്
നഫയിമില്്ഇടംവനടി.
അലന്്വില്്ക്്ിന്്സ്,സ്നില്്ഗ
വാസ്രര്്,നമല്്വോണ്്സ്,വോണ്്
നൊവ്ള്ക്്്എന്്ിവര്്അടങ്്്ന്്
സംഘമാണ്പ്രസ്രാരംപ്പഖ്യാപിച്്
ത്.വോരപ്രിക്്റ്്ില്്എക്്ാലവ്ത്യ്ം
മിരച്്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാരില്്ഒരാളാണ്
രാലിസ്.ദഷ്്ിൊപ്ഫിക്്യ്ക്്ായിനട
സ്്്്ില്്13289,ഏരദിനത്്ില്്11579റ
ണ്്സ്ംരാലിസ്വനടിയിട്്്ണ്്്.
രണ്്്വോര്്മാറ്്ില്ം250ല്്ക്ട്ത
ല്്വിക്്റ്്്ംസ്വത്്മാക്്ി.ഏരദിന
ത്്ില്ംനടസ്്്്ില്ംദഷ്്ിൊപ്ഫിക്്യ്
നടഎക്്ാലവ്ത്യ്ംമിരച്്റണ്്വവട്്
ക്്ാരനാണ്രാലിസ്.അംഗീരാരത്്ി
ല്്അഭിമാനമ്ന്ണ്ന്്്രാലിസ്വ്യ
ക്്മാക്്ി.ഓസീസിന്വവണ്്ി
2005ല്ം2013ല്ംവനിതാവോരരപ്്്
വനടിയിട്്്ണ്്്ലിസ.
അവോനൊപ്്ം2010,2012വര്്ഷങ്്
ളില്്ഓസീസ്ടി20വോരരപ്്്ഉയ
ര്്ത്്്വ്പ്ഴ്ംലിസടീമിനോപ്്മ്ണ്്ാ
യിര്ന്്്.വനിതപ്രിക്്റ്്ില്്100വി
ക്്റ്്്വീഴ്ത്്്രയ്ം1000റണ്്സ്വന
ട്രയ്ംനചയ്്്ന്്ആദ്യതാരമായിര്

ന്്്ലിസ.2013ഏരദിനവോരരപ്്ി
ന്വശഷംവിരമിക്്്രയായിര്ന്്്.
സ്വപ്നസാഷ്്ാത്രാരമാെിനതന്്ാ
ണ്ലിസഅഭിപ്പായന്പ്ട്്ത്.
പാക്്ിസ്്ാന്വവണ്്ി78നടസ്്്്്ം62
ഏരദിനങ്്ള്ംരളിച്്ിട്്്ള്്പ്രിക്്റ്്
റാണ്സഹീര്്അബ്്ാസ്.രണ്്്വോ
ര്്മാറ്്ില്ം40ല്്ക്ട്തല്്ആവവറജ്
ണ്്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്.
ഫസ്്്്്ക്്ാസ്പ്രിക്്റ്്ില്്100നസഞ്്്
റിരള്ല്്ലഏരഏഷ്യക്്ാരനാണ്അ
ബ്്ാസ്.അത്്ാരാപ്ട്്നടസ്്്്്പ്രിക്്റ്്ില്്

ത്ടര്്ച്്യായിഅഞ്്്നസഞ്്്റിരള്്
വനട്ന്്ആദ്യതാരവ്ംഅബ്്ാസ്ത
ന്ന്.2009ലാണ്ആദ്യന്ത്ഹാള്്ഓ
ഫ്നഫയിംപ്രസ്രാരങ്്ള്്പ്പഖ്യാ
പിച്്ത്.
സ്നില്്ഗവാസ്രര്്(2009),ബിഷ
ന്്സിംഗ്വബദി(2009),രപില്്വദവ്
(2010),അനില്്ക്ംന്ല്(2015),രാ
ഹ്ല്്പ്ദാവിഡ്(2018),സച്്ിന്്നട
ന്്ഡ്ല്്ക്്ര്്(2019)എന്്ിവരാണ്ഇ
ത്്്യയില്്നിന്്്വനട്്ത്്ിനര്്ഹരായ
താരങ്്ള്്.

ജാകവ്സ്കാലിസ,്ലിസസത്ലലക്്ര്്,സഹീര്്അബ്്ാസ്

നോണി-നോഹിത ്
ആരാധകർ തമ്്ിലടിച്്്
വോലാലംപ്ര്്:ഐപിഎല്്ിന്ഇനിആഴ്ചരള്്മാപ്തംവശ
ഷിന്ക്മഹാരാപ്ട്്യില്്എംഎസ്വോെിയ്നടയ്ംവോഹി
ത്ശര്്മയ്നടയ്ംഫാന്്സ്രാര്്തമ്്ില്്ഏറ്്്മ്ട്്ല്്.വോഹി
തിന്്്ഒര്ആരാധരനനരരിമ്്ിന്്വോട്്ത്്ില്്വച്്്വോ
െിഫാന്്സ്രാര്്വചര്്ന്്്തല്്ിച്്തയ്ക്്്രയ്ംനചയ്തതാ
യിറിവ്പ്ര്്ട്്്രള്്പറയ്ന്്്.വോലാപ്ര്്ജില്്യിനലക്റ്
ന്്്വാനദന്്സ്്ലത്്ായിര്ന്്്ആപ്രമസംഭവങ്്ള്്അരവ്ങ്
റിയത്.സംഭവത്്ില്്ശക്്മായിപ്പതിവഷധിച്്്ഇത്്്യയ്നട
മ്ന്്ഇതിഹാസതാരംവീവരന്്ര്്നസവാഗ്രംഗത്്്വരിര
യ്ംനചയ്തിട്്്ണ്്്.ആഗസ്്്്്15ന്വോെിഅത്്ാരാപ്ട്്പ്രിക്്
റ്്ില്്നിന്്്ംവിരമിക്്ല്്പ്പഖ്യാപിച്്വ്പ്ള്്ആരാധരര്്അ
വ്ദ്ഹത്്ിന്്്നിരവധിവോര്്ഡിങ്രള്്നഗരത്്ില്്പലയി
ടങ്്ളില്മായിത്ക്്ിയിര്ന്്്.
ശനിയാഴ്ചവോഹിതിന്വഖല്്രത്നപ്രസ്രാരംനല്്രി
രാജ്യംആദരിച്്വ്പ്ള്്അവ്ദ്ഹത്്ിന്്്ആരാധരര്ംതങ്്
ള്നടഹീവോനയപ്രഴ്ത്്ിന്ക്ണ്്്വോര്്ഡിങ്രള്്വച്്ി
ര്ന്്്.എന്്ാല്്വോഹിത്ആരാധരര്്വച്്ചിലവോര്്ഡി
ങ്രള്്ചിലഅജ്്ാതര്്തരര്്ത്്താണ്സംഭവങ്്ള്നടത്
ടക്്ം.ഇത്വോെിഫാന്്സ്ംവോഹിത്ഫാന്്സ്ംതമ്്ില്
ള്്തര്്ക്്ത്്ിന്ഇടയാക്്്രയ്ംനചയ്ത്.ഇതിനിനട്വോ
ഹിത്ഫാന്്സില്്ന്പ്ട്്ഒര്യ്വാവ്വോെിയ്നടആരാധര
നരഅധിവ്ഷ്പിച്്ത്പ്പശ്നംക്ട്തല്്വഷളാക്്്രയായി
ര്ന്്്.
പ്പവോപിതരായവോെിഫാന്്സ്രാര്്ഈയ്വാവിനന
ആപ്രമിക്്്രയ്ംസമീപന്ത്രരിമ്്ിന്്വോട്്ത്്ില്്വച്്്വ
ളഞ്്ിട്്്മര്്ദ്്ിക്്്രയ്മായിര്ന്്്നവന്്്ഒര്വദശീയമാധ്യമം
റിവ്പ്ര്്ട്്്നചയ്്്ന്്്.ഇയാള്്സാരമായിപരിവ്ക്റ്്ിട്്്ന്ണ്
ന്്ാണ്സ്ചനരള്്.
അവതസമയം,ഫാന്്സ്രാര്്തമ്്ില്ള്്ഈഏറ്്്മ്ട്്ലി
നനശക്്മായിവിമര്്ശിച്്്ഇത്്്യയ്നടമ്ന്്ഇതിഹാസഓപ്്
െര്്വീവരന്്ര്്നസവാഗ്ള്്ന്പ്നടപലര്ംരംഗത്്്വന്്്.ട്വി
റ്്റില്നടയാണ്നസവാഗ്ആരാധരര്്ന്ക്തിവരആഞ്്ടിച്്
ത്.വിവരമില്്ാത്്വനരനിങ്്ള്്എത്്ാണ്നചയ്ത്നോണ്്ി
രിക്്്ന്്ത്.
താരങ്്ള്്തമ്്ില്്പരസ്പരംവലിയബഹ്മാനവ്ംനല്്
അട്പ്്വ്മാണ്ള്്ത്.അവര്്ഇവതക്്്റിച്്്ക്ട്തലായിസം
സാരിക്്ാറിന്ല്ന്്്മാപ്തം.ആവശ്യമ്ള്്ത്മാപ്തവമതാരങ്്
ള്്പറയാറ്ള്്്,എന്്ാല്്ചിലഫാന്്സ്രാര്്ക്്്പ്ഭാത്്ാണ്.
ദയവ്നചയ്ത്നിങ്്ള്്പരസ്പരംഏറ്്്മ്ട്്ര്ത്,ടീംഇത്്്യ
നയഒന്്ായിരാണ്നയന്്്ംനസവാഗ്ട്വിറ്്റില്്ക്റിച്്്.ഐ
പിഎല്്ിന്്്13ാംസീസെില്്രളിക്്്ന്്തിന്വവണ്്ിവോ
െിയ്ംവോഹിത്്്ംഇവ്പ്ള്്യ്എഇയിലാണ്ള്്ത്.

ഇമര്ാനോട ്രാപ്്് പറഞ്്് രിയാൻദാദ്
ഇസ്്ാമാബാദ:്പാക്പപ്ധാനമപത്്്ിഇപമ്ാന്്ഖാനനപരസയ്മായിവി
മര്്ശിച്്പാക്മ്ന്്പര്ിക്്റ്്്താരംജാവവദ്മിയാന്്ദാദ്മലക്്ംമറി
ഞ്്.്ഇപമ്ാവോട്മാപ്്്പറഞ്്്മിയാന്്ദാദ്രംഗത്്്എത്്ി.തന്്്
യ്ടയ്്ബ്ചാനലില്നടയാണ്മിയാന്്ദാദിന്്്മാപ്്്പറച്്ില്്.
പാക്്ിസ്്ാന്്പര്ിക്്റ്്ിനനതരര്്ക്്്ന്്ത്പപ്ധാനമപത്്്ിഇപമ്ാന്്

ഖാന്്ആനെന്്ായിര്ന്്്മിയന്്ദാദിന്്്പപ്ധാനആവോപെം.
അധിരംവവരാനതഇപമ്ാന്്ഖാനനതിനരതാന്്രാപട്്്ീയത്്ിലിറ
ങ്്്നമന്്്ംതാന്്ആരാനെന്്്ഇപമ്ാന്രാട്്ിനക്്ട്ക്്്നമന്്്ം
മിയന്്ദാദ്പറഞ്്.്
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കൊവിഡ്കാലത്്്കകരളത്്ില്്
നികന്്ര്കാര്്ഷികവിപണി
സവ്ന്്ംലേഖകന്്

കല്്പ്്റ്്:കാര്്ഷികഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ഉപഘോ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്ഘോംകഡലിവറിയായിലഭയ്
മാക്്്ന്്ഫാര്്ഘമഴസ്്ഘര്ടഡ്മാര്്ക്്റ്്്(ക
ര്്ഷകവയ്ാപാരവിപണി)ഘകരളത്്ിന്പ്
തിയമാത്കയാവ്ന്്്.കര്്ഷകര്കടഘന
ത്തവ്ത്്ില്്സഹകരണഘമഖലയില്്രാ
ജയ്ത്്ാദയ്മായിആരംഭിക്്്ന്്ഇ-മാര്്ക്്
റ്്്പദ്്തിയാണ്രബ്ഹ്്ഗിരിഎഫട്ിഎം.വ
യനാട്ആസ്്ാനമായിരപ്വര്്ത്്ിച്്്വര്
ന്്രബ്ഹ്്ഗിരികഡവലപക്മന്്്്കോമസ
റ്്ിയാണ്ഇ-മാര്്ക്്റ്്്പദ്്തിആവിഷ്കരി
ച്്ത.്സ്ഭിക്്ഘകരളംപദ്്തിയ്കടഭാഗ
മായിസംസ്്ാനസര്്ക്്ാരാണ്ഇത്നട
പ്്ിലാക്്്ന്്ത.്

പദ്്തിക്്് ആവശയ്മായ ത്ക റീബി
ല്്ഡിങ് ഘകരള ഇനിഘഷ്യറ്്ീവ,്സ്ഭിക്്
ഘകരളംഫണ്്്,ഘകരദ്്്സര്്ക്്ാരികന്്്അ
രഗ്ികള്്ച്്ര്്ഇന്്രഫ്ാസര്ട്കച്്്ര്്ഫണ്്്,ന
ബാര്്ഡ്ആര്്ഐഡിഎഫ്ഫണ്്്എന്്ിവ

യില്കടയാണ്ലഭയ്മാക്്്ന്്ത.്ആദയ്ഘട്്
ത്്ില്്വയനാട്ജില്്യിലം്ഘട്്ംഘട്്മായി
മലബാര്് ജില്്കളിലം് ത്ടര്്ന്്്  ഘകരള
ത്്ിലാകകയം് നടപ്്ാക്്്കയാണ് ല
ക്്്യം.ക്ഷി,മ്ഗപരിപാലനം,ക്്ീരഘമഖ
ല,ഫിഷറീസ,്സിവില്്സമപ്്സ,്സഹക
രണം,തഘദ്്ശഭരണം,ആദിവാസിഘക്്മം,
വനിതാഘക്്മംത്ടങ്്ിയവക്പ്്്കള്മാ
യി സഹകരിച്്് വികസിപ്്ിക്്്ന്് വിധ
ത്്ിലാണ്ആവിഷ്കാരം.ഇതിനായ്ള്്
കണ്്സയ്്മര്്ആപ്്്,ഔട്്്കലറ്്്ആപ്്്,കഡ
ലിവറിആപ്്്എന്്ിവയം്ഇആര്്പിയം്
തയാറായി.എഫട്ിഎമ്്ികന്്്ഘോഘോയം്
തയാറായി, എഫട്ിഎം ഇലക്ഘര്ോണിക്
മാര്്ക്്റ്്്ഔട്്്കലറ്്്ഡിസര്ട്ിബയ്്ഷന്്സി
സ്്്്ംഎന്്ിവരപ്വര്്ത്്നംആരംഭിച്്്കഴി
ഞ്്്.

വിപണിയില്്വന്്കിടമ്തലാളിത്്ക
മ്്നികളം്അവയ്കടഇടത്്ട്്്കാരം്ന
ടത്്്ന്്ച്ഷണത്്ില്്നിന്്്സവ്തരന്്്
രാകാന്്സഹായിക്്്ന്്പദ്്തിഎന്്താ

ണ്എഫട്ിഎമ്്ികന്്്രപ്ാധാനയ്ം.മാരത്മല്്
നയ്ായവിലയക്്്് ഗ്ണഘമന്്യ്ള്്വ ഉപ
ഘോക്്ാവിന്കോമബല്്ആപ്്്വഴിവീട്
കളില്്എത്്ിക്്്ന്്്.സഹകരണക്ഷി
യ്കടആദയ്മാത്കയായിഘകരളസര്്ക്്ാ
ര്്രബ്ഹ്്ഗിരിവഴിനടപ്്ാക്്ിയപദ്്തിയാ
ണ്ഘകരളെിക്്ന്്വടക്്ന്്ഘകരളത്്ില്്
വിജയിച്്ഘൊകടയാണ് ഈ നീക്്ം. സവ്
കാരയ്ഘമഖലയില്്ഒര്കിഘോഘൊഴിയിറ
ച്്ിക്്്ത്ക്്ം6ര്പവകരലഭിക്്്ഘപ്്ള്്
രബ്ഹ്്ഗിരിഫാമികലകര്്ഷകര്്ക്്്11ര്പ
വകരലഭിക്്്ന്്്.

വിപണിയില്്അംഗങ്്ളാക്ന്്ഓഘോ
കര്്ഷകകന്്്യം്ക്ഷിയിടങ്്കളഐടിവ
തക്രിച്്് കാര്്ഷികാസ്രത്ണ പദ്്തി
(ഫാംപ്്ാനിങ)്നടപ്്ാക്്ാന്്ഘോഫറ്്്്കവ
യര്്പിന്്്ണഎഫട്ിഎംഉറപ്്്വര്ത്്്
ന്്്.കര്്ഷകകരരജിസ്്്്ര്്കെയത്്അവര്
കടഡാറ്്ഘരഖകപ്്ട്ത്്ിവിശകലനംകെ
യ്്്ന്്്.ഭ്മിയ്കടഫലഭ്യിഷഠ്ത,ജലല
ഭയ്ത,വിത്്്,വളം,കാര്്ഷികഉപകരണ

ങ്്ള്്,വിദഗധ്കൊഴിലാളികള്്ത്ടങ്്ി
എല്്ാ ഉതപ്ാദഘോപാധികളം് ഘോഫറ്്്്
കവയര്്നിയരന്്്ണത്്ില്കട കമച്്കപ്്ട്
ത്്ി ഉതപ്ാദനക്്മത ഉയര്്ത്്ാനം് ഉ
തപ്ാദനകച്്ലവ്ക്റയക്്്ാനം്സഹായി
ക്്്ം.

ക്ഷിയിടത്്ില്്ത്്കന്് രപ്ാഥമികമ്
ലയ്വര്്ധനനടത്്ിയാണ്കാര്്ഷികഉതപ്
ന്്ങ്്ള്്സംഭരിക്്്ക.അവരപ്ാഘദശിക
മായിസംഘങ്്ള്്ര്പീകരിച്്്അവയ്കട
ഘനത്തവ്ത്്ില്്പാക്്്ഹൗസ്കള്്,കവയ
ര്്ഹൗസ്കള്്എന്്ിവയില്കടസംരക്്ി
ക്്്ം.വിഎഫപ്ിസികക,ഘോര്്ട്്ിഘൊര്്പ,്
മാര്്ക്്റ്്്കഫഡ,്കണ്്സയ്്മര്്കഫഡ്ത്ട
ങ്്ിസഹകരണവക്പ്്ികന്്്യം്സിവില്്
സമപ്്സ്വക്പ്്ികന്്്യം്ക്്ീരവക്പ്്ി
കന്്്യം്നിയരന്്്ണത്്ില്ള്്സംഭരണ
സംസ്കരണവിപണനസംവിധാനം,ഫ്
ഡ് ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്് ഒഫ്ഇന്്്യഎന്്ിവ
കയല്്ാംപരസപ്രംസഹകരിച്്്വിപണി
കയവികസിപ്്ിക്്്കയാണ്ലക്്്യം.

"നമ്ക്്്യരാം'സത്ോളരഷിപ്്്രദ്്യി;
സീസണ്്മ്ന്്ിന്ത്ടക്്ം
ത്ശ്ര:എന്്രട്ന്്സ്പരിശീലനഘമഖലയികല
രപ്മ്ഖസ്്ാപനമായ റിജ്ആന്്ഡ് പിഎ
സക്ക ക്്ാസസികന്്് ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്
2018ല്്ആരംഭിച്്"നമ്ക്്്യരാം'ഹയര്്കസ
ക്്നഡറിസഘ്ൊളരഷിപ്്്പദ്്തിയ്കടസീ
സണ്്മ്ന്്ിന്ത്ടക്്മായി.കൊവിഡ്ഘര്ൊ
ഘട്്ഘ്ക്ള്് പാലിച്്് ഘൊലഴി കയ്ാംപസില്്
സംഘടിപ്്ിച്്പരിപാടിയില്്കക.രാജന്്"നമ്
ക്്്യരാം'ഹയര്് കസക്്നഡറിസഘ്ൊളര
ഷിപ്്്പദ്്തിസീസണ്്മ്ന്്ികന്്്ഉദഘ്ാടനം
നിര്്വഹിച്്്. ഘൊലഴി രഗ്ാമപഞ്്ായത്്് രപ്
സിഡന്്്്പി.ജി.ഉണ്്ിക്ഷണ്ന്്അധയ്ക്്നാ
യിര്ന്്്.റിജ്ആന്്ഡ്പിഎസക്കക്്ാസസ്
ഡയറകറ്്്ര്്മാരായവി.അനില്്ക്മാര്്,റിജ്
ശങ്്ര്്,പി.സ്ഘരഷക്്മാര്്,കരിയരകണസ
ളട്്ന്്്്ഘോ.ഘോബിഘോസ്വടഘക്്ടത്്്,പി
ആരഒനാരായണന്്പ്റക്്ാട്്്എന്്ിവര്്പ
കങ്്ട്ത്്്.സംസ്്ാനസിലബസില്്പഠിച്്്
ഈവര്്ഷംപത്്ാംക്്ാസില്്മികച്്വിജയം
ഘനടിസര്്ക്്ാര്്/എയഡ്ഡ്സക്്ള്കളില്്
പ്്സ്വണ്്രപ്ഘവശനത്്ിന്രശ്മിക്്്ന്്സം
സ്്ാനകത്്നിര്്ധനരായവിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്് അഘപക്്ിക്്ാം.ഓണ്്മലന്്സര്ക്ീനിങ്കട സ്്്്ില്കടകതരകഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്ന്്40ക്ട്്ിക

ള്്ക്്ാണ് സഘ്ൊളര്്ഷിപ്്് ലഭിക്്്ക. കതര
കഞ്്ട്ക്്കപ്്ട്ന്്ക്ട്്ികള്്ക്്്സൗജനയ്വി
ദയ്ാഭയ്ാസവം്പഠനസാമരഗ്ികള്്,ഓണ്്മല
ന്്ഘൊച്്ിങ,്ഫീസ്,ടാബ,്ഓണ്്മലന്്ടയ്്ഷ
ന്്,യ്ണിഘോംത്ടങ്്ിയവനല്്കിഅവകര
ഉപരിപഠനത്്ിന്രപ്ാപത്രാക്്്ന്്താണ്ന
മ്ക്്്യരാംസഘ്ൊളര്്ഷിപ്്്പദ്്തി.കൊവി
ഡ്സാഹെരയ്ംമ്ലംകതരക്ഞ്ട്ക്്കപ്്ട്
ന്്ക്ട്്ികള്്ക്്്അവരവര്കടവീട്കളില്്താ
മസിച്്്പഠിക്്ാം.ഘോഗയ്രായക്ട്്ികള്്ക്്്റി
ജ്ആന്്ഡ് പിഎസക്കക്്ാസസികന്്് കവ
ബമ്സറ്്ില്കടഓണ്്മലനായിഓഗസ്്്്്28
വകരഅഘപക്്ിക്്ാം.ഓഗസ്്്്്15ന്നടത്്ിയ
സര്ക്ീനിങ്കടസ്്്്ിലപകങ്്ട്ക്്ാനകഴിയാ
ത്്ക്ട്്ികളക്്്ഓണമലനസര്ക്ീനിങ്കട
സ്്്്്ഒര്തവണക്ടിനടത്്്ന്്്.2020ഓഗ
സ്്്്്28ഉച്്യക്്്്ഒര്മണിവകരഅഘപക്്സവ്ീ
കരിക്്്ന്്്. 28ന് മവകിട്്് നാലിന്ഓണ
മലനസര്ക്ീനിങ്കടസ്്്്്നടക്്്ം.ക്ട്തല്്
വിവരങ്്ള്്ക്്്
http://rijuandpskclasses.com/registration
കഹല്്പ്്്മലന്്:9446323692

റിജുആനുുഡുപിഎസക്െകുുാസസികുുുആഭിമുഖയുതുുിലുുആരംഭിചുു"നമുകുുുയരാം'ഹയരുു
കസകുുനഡറിസക്ോളരഷിപു്ുപദുുതിയുകെസീസണുുമുനുുികുുുഉദഘുാെനംകെ.രാജനുുനി
രുുവഹികുുുനുുു.കോലഴിഗരുാമപഞുുായതു്ുഗപുസിഡു്ുുപി.ജി.ഉണുുികുഷണ്നുു,ഡയറകറുുുരുുമാ
രായവി.അനിലുുകുമാരുു,റിജുശങുുരുു,പി.സുകരഷക്ുമാരുുഎനുുിവരുുസമീപം

സാനിമാറ്്്
ഇന്്്മ്യല്്
തോഴിതക്്ട്്്ം

ഘൊഴിഘ്ക്ട:് മകകള്്ക്ക്പ്്ം കാല്കളം് അണ്മ്ക്്മാക്്ി
കൊവിഡികന കെറ്ക്്ാന്് കൊത്ഘമഖലാസ്്ാപനമായ ഘകരള
ഘസ്്്്റ്്്കയര്്ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്്വിപണിയിലിറക്്ിയസാനിമറ്്സിങ്
കയര്്ഘോര്്മാറ്്്ആയ"സാനിമാറ്്്'ഘോറം്ഘൊഴിഘക്്ട്്്ം.മലബാ
റികലആദയ്വിപണനഘകരദ്്്ംഇന്്്രാവികല10ന്പി.ടി.ഉഷഘോഡി
ല്്ഘമയര്്ഘൊട്്ത്്ില്്രവീരദ്്്ന്്ഉദഘ്ാടനംകെയ്്്ം.

ഘനരകത്്മ്ഖയ്മരന്്്ിപിണറായിവിജയന്്വിപണിയിലിറക്്ിയഉ
തപ്ന്്ത്്ികന്്്ഘകരളത്്ികലആദയ്കത്്ഘോറം്ശം്ഖലകൊച്്ി
യിലാണ്ആരംഭിച്്ത.്11ഘോറ്മ്കളാണ്ഈശം്ഖലയില്ള്്ത.്
നാഷണല്്കയര്്റിസര്്ച്്്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്,രശ്ീെിത്്ിരതിര്നാള്്ഇ
ന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഘോര്്കമഡിക്്ല്്സയന്്സ്ആന്്ഡ്കടക്ഘോളജിഎ
ന്്ിവിടങ്്ളില്്പരിഘോധിച്്്അംഗീകാരഘത്്കടയാണ്കൊവിഡ്
രപ്തിഘോധമാറ്്്വിപണിയിലിറക്്ിയത.്രപ്ഘത്യകംര്പകല്്പ്്നകെ
യത്പ്്ാസ്്്്ിക,്റബര്്ഘര്ടയില്്ഇട്്്അണ്നാശിനിരദ്ാവകംഒഴിച്്ാണ്
മാറ്്്ഉപഘോഗിക്്്ന്്ത.്അണ്നാശിനിനിറച്്ഘര്ടയികലമാറ്്ില്്െ
വിട്്ിയഘശഷംഇഘൊകോന്്ിച്്്ള്്രണ്്ാമകത്്മാറ്്ില്്പാദങ്്ള്്ത്
ടയക്്്്ന്്ഘൊകടകാലില്കടയ്ള്്ഘോഗവയ്ാപനംതടയാനാക്കമ
ന്്താണ്സാനിമാറ്്ികന്്്സവിഘശഷത.വിവിധനിറങ്്ളിലം്ഡി
മസന്കളില്മ്ള്്മാറ്്്ംഘര്ടയം്അണ്നാശിനിയം്ഒര്മിച്്്ലഭി
ക്്്ം.രപ്ക്തിസൗഹ്ദമായതാണ്ഈഉതപ്ന്്ം.ഫര്്ണിച്്ര്്നിര്്മാ
താക്്ള്കടയം്വയ്ാപാരികള്കടയം്സംഘടനയായഫ്മയ്മായിസ
ഹകരിച്്്1000ഘോറ്മ്കളില്്ക്ടിസാനിമാറ്്്വിതരണത്്ിന്ള്്
കരാറികലത്്ിയതായികയര്്ഘൊര്്പ്്ഘറഷന്്കെയര്്മാന്്ടി.കക.ഘദ
വക്മാര്്പറഞ്്്.ഇ-കൊഘമഴ്സ്പ്്ാറ്്്ഘോമായആമഘോണിലം്
സാനിമാറ്്്കള്്ലഭയ്മാകം്.859മ്തല്്4495ര്പവകരയാണ്വില.

എച്്്എഎല്്
കാസര്്തോഡ്യ്ണിറ്്ിന്
കാത്്ിരിപ്്്മാപയ്ം
കാസര്്ഘോഡ:്രപ്തിഘോധവക്
പ്്ിന്കീഴില്ള്്കൊത്ഘമഖലാ
സ്്ാപനമായഹിന്്്സ്്ാന്്എ
യഘ്ോഘോട്്ികസ്്ലിമിറ്്ഡികന്്്
(എച്്്എഎല്്) കാസര്്ഘോഡ്
യ്ണിറ്്ികനകണ്് ഭാവില്്ാകത
ഘകരദ്്്സര്്ക്്ാര്്.സ്്ാപിച്്്എട്്്
വര്്ഷമാക്ഘപ്്ഴം്കാസര്്ഘോ
കട്് സര്ട്ാറ്്ജിക് ഇലക്ഘര്ോണി
കസ്്നിരമാണശാലത്ടങ്്ിയി
ടത്്് തകന്്യാണ.് രണ്്ാംഘട്്
ത്്ില്്വലിയവിപ്ലീകരണമ്
ണ്്ാക്കമന്്്ംയ്ദ്്വിമാനങ്്
ള്്ക്്ാവശയ്മായ ഇലക്ഘര്ോണി
കസ്്ഉപകരണങ്്ള്്നിര്്മിക്്്
കമന്്്ംഅന്്കത്്രപ്തിഘോധ
മരന്്്ിഎ.കക.ആന്്്ണിരപ്ഖയ്ാ
പിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഇക്്ാരയ്
ത്്ില്് ഒര് അന്ക്ല നീക്്
വം്ഇഘപ്്ഴില്്.

എളമരം കരീം വയ്വസായ മ
രന്്്ിയായിരികക്്യാണ്സീതാം
ഘോളികിന്്രഫ്പാര്്ക്്ികല196
ഏക്്ര്് ഭ്മി എച്്്എഎല്്ിന്
മകമാറിയത.് 2008 ഓഗസ്്്്്
23ന്തറക്്ല്്ിട്്്.ഒന്്ാംഘട്്ത്്ി
ല്്16ഏക്്ര്്ഭ്മിയില്്66ഘൊ
ടിര്പകെലവില്്ഫാകറ്്്റിയം്
ഓഫിസ്സമ്ച്്യവം്നിര്്മിച്്്.
2012 നവംബര്് 17നായിര്ന്്്

ഔഘദ്യാഗിക ഉദഘ്ാടനകമങ്്ി
ലം്രപ്വര്്ത്്നംഘനരകത്്ത്
ടങ്്ി.യ്ദ്്വിമാനങ്്ള്്ക്്്ള്്
മിഷന്് കംപയ്്ട്്ര്്, ഡിസഘ്പ്്
കര്പാസസര്്,റഡാര്്കംപയ്്ട്്ര്്,
ഓപ്്ണ്് ആര്്ക്്ികടകെ്ര്് കം
പയ്്ട്്ര്് എന്്ിവയാണ് നിര്്മി
ക്്്ന്്ത.് രണ്്ാംഘട്്ത്്ില്് റ
ഘഫല്്എംഎംആര്്സിഎയ്ദ്്
വിമാനം,എഇഎസഎ്,റഡാര്്,
ഇലക്ഘര്ോണികസ്്വാര്്കഫയര്്
സയ്്ട്്്,

കമയ്്ണിഘക്്ഷന്്ആന്്ഡ്
നാവിഘഗഷന്്, ഘോഫറ്്്്കനറ്്്
ഡിമഫന്്ഡ് ഘറഡിഘോ ത്ട
ങ്്ിയവയക്്്്ആവശയ്മായഉപ
കരണം നിര്്മിക്്ാന്് സൗക
രയ്ം ഒര്ക്്ാനായിര്ന്്് പദ്്
തി.എന്്ാല്്റഘഫലികന്്്കരാ
ര്്റിലയന്്സ്നല്്കിയതില്കട
സ്്ാപനത്്ിന്്് െിറക് അരി
ഞ്്്.എഫജ്ിഎഫഎ്,എംടിഎ
യ്ദ്്വിമാനം,എല്്യ്എച്്്,എ
ല്്സിഎച്്്,എംഎല്്എച്്് കഹ
ലിഘൊപറ്്്ര്്,ആളില്്ാവിമാനം
(യ്എവി)എന്്ിവയക്്്ാവശയ്
മായഉപകരണങ്്ള്കടനിര്്മി
ക്്ാകമന്്്ം രപ്തീക്്ിച്്്. എ
ന്്ാല്് അതിന്ള്് അന്മതി
യം്ആയിട്്ില്്.

ജവ്ല്്റികള്്കാഴച്്്ക്്ാര്്;
സവ്ര്്ണക്്ച്്വടംഓണ്്ലൈനില്്
കൊച്്ി:കൊവിഡില്്ജവ്ല്്റികകളക
ടത്്ികവട്്ിഓണ്്മലന്്സവ്ര്്ണക്്
ച്്വടം.ആകരയം്അമ്്രപ്്ിക്്്ന്്
രീതിലാണ് ഇടത്്രക്്ാരടക്്ം ഓ
ണ്്മലന്് സവ്ര്്ണത്്ില്് നിഘക്്
പിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ജവ്ല്്റികള്്ആരം
ഭിച്്ഓണ്്മലന്്കച്്വടകത്്ക്്ാ
ളം്അന്്ാരാഷ്രട്ഓണ്്മലന്്പ്്ാ
റ്്്ഘോമ്കളിലാണ്കച്്വടംസജീവി
മായിരിക്്്ന്്ത.്ഘകരളത്്ില്്50വ
യസില്്താകഴയ്ള്്വരാണ്ഓണ്്
മലന്്കച്്വടംനടത്്ിയത.്

സവ്ര്്ണവില ഉയര്്ന്് സമയത്്്
വാങ്്ലം്മറിച്്്വില്്ക്്ലം്സജീവ
മായിര്ന്്്.ഏരപ്ില്്മാസകത്്അ
ക്്യത്തീയയ്കടഅവസരത്്ില്്
ഘോയിഡആസ്്ാനമായ്ള്്ഘപടി
എം 37 കിഘോരഗ്ാം ഡിജിറ്്ല്് സവ്
ര്്ണംതങ്്ള്കടപ്്ാറ്്്ഘോമില്്വിറ്്
തായിപറയ്ന്്്.ഉത്്വസീസഘോ
ട്അന്ബന്്ിച്്്ഈവര്്ഷം100കി
ഘോസവ്ര്്ണംഡിജിറ്്ലായിവിറ്്താ
യി ബംഗള്ര് ആസ്്ാനമായ്ള്്
ഘോണ്് ഘപയം് അവകാശകപ്്ട്
ന്്്.ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണനിഘക്്പസ
വിഘശഷതകയ"ഘോള്്ഡ്ഘോള്്ട്്്'എ
ന്്ാണ്വിളിക്്്ന്്ത.്ഈഓഫറ്മാ
യിബന്്കപ്്ട്്്ആമഘോണ്്ഘപയം്
സജീവമായിരിക്്്കയാണ.് ആമ

ഘോ
ണ്് തങ്്ള്
കട ധനകാ
രയ് ഘസവന
വിഭാഗമായ
ആമഘോ
ണ്് ഘപയി
ല്കട, ഇ
ന്്്യയികലഉ
പഘോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്്ഡി
ജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണംവാങ്്ാന്്സൗകരയ്
കോര്ക്്്ന്്്.ആമഘോണ്് ഘപയി
ല്കടക്റഞ്്ത്അഞ്്്ര്പവകര
യ്ള്്ത്കയക്്്്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണം
വാങ്്ാം.സ്രക്്യക്്്ായിഘോക്്ര്്
വാടകയക്ക്്ട്ക്്ാകതഏത്സമയ
ത്്്ംസവ്ര്്ണംവാങ്്ാനം്വില്്ക്്ാ
നം് ഇതില്കട സാധിക്്്ം. ഘപടി
എം,ഗ്ഗിള്്ഘപ,ഘോണ്്ഘപഎന്്ി
വയ്ള്്പ്്കടഈപ്്ാറ്്്ഘോമ്കളില്്
ഭ്രിഭാഗംഘപരം്1ര്പവകരയ്ള്്

ക്
റഞ്് ത്കയക്്്്
സവ്ര്്ണംവാങ്്ാന്്ഉ
പഘോക്്ാക്്കളഅന്
വദിക്്്ന്്്.2017-ലാണ്
ഘപടിഎം, ഘോണ്് ഘപ എ
ന്്ിവര്്തങ്്ള്കടപ്്ാറ്്്ഘോ

മ്കളില്്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണഓഫറ്
കള്് അവതരിപ്്ിച്്ത.് ഗ്ഗിള്് ഘപ 
ആവകട്്കഴിഞ്്ഏരപ്ിലിലം്.ഗ്ര്
രഗ്ാംആസ്്ാനമായ്ള്്കോബികവ്ി
ക് 2018ലം് ഓഫര്്അവതരിപ്്ിച്്്.
മെനീസ് ഇലക്ഘര്ോണികസ്് നി
ര്്മാതാക്്ളായഷഘോമിതങ്്ള്കട
ഘപയക്മന്്്്പ്്ാറ്്്ഘോമായമിഘപയി
ല്് ഇക്്ഴിഞ്്ഏരപ്ില്് മാസത്്ി
ലം്ഡിജിറ്്ല്്സവ്ര്്ണവില്്പ്്നആ
രംഭിച്്്.

ശമ്്ളമിലല്്ങ്്ില്്
നിങ്്ള്്ക്്്കിട്്്ം

ലൊഴിലില്്ായമ്ാവേതനം
കൊച്്ി:ഘോകഡ്ൗണ്്കാലയളവില്്ശമ്്ളംലഭിക്്ാത്്ഇഎ
സ്ഐപരിധിയില്ള്്ജീവനക്്ാര്്ക്്്കൊഴിലില്്ായമ്ഘവതന
ത്്ിന്ള്്അഘപക്്യില്്15ദിവസത്്ിനകംപണംമകമാറണ
കമന്്്നിര്്ഘദശം.ഇഎസഐ്ഘൊര്്പ്്ഘറഷകന്്്കീഴില്ള്്അഡ
ല്്ബിമിതാവയ്ക്്ികലയ്ാണ്്ഘോജനയ്കടകീഴില്്അഘപക്്ന
ല്്ക്ന്്കൊഴില്്രഹിതര്്ക്്ാണ്15ദിവസത്്ിന്ള്്ില്്അഘപ
ക്്തീര്്പ്്ാക്്ിപണംനല്്ക്ക.രാജയ്ത്്്ഘോകഡ്ൗണ്്ആരംഭി
ച്്മാര്്ച്്്24മ്തല്്ഡിസംബര്്31വകരയ്ള്്കാലയളവില്്കൊ
ഴില്്നഷ്്കപ്്ട്്വര്്ക്്്ശമ്്ളത്്ികന്്്50ശതമാനംആറ്മാസംന
ല്്ക്ന്്താണ്പദ്്തി.

കൊവിഡ്മഹാമാരികയത്്്ടര്്ന്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്സ്്ാപ
നങ്്ള്്പ്ട്്്കഘോഭാഗികമായിമാരത്ംരപ്വര്്ത്്ിക്്്കഘോകെ
യത്ഘൊകടലക്്ക്്ണക്്ിന്കൊഴിലാളികള്്ക്്ാണ്ശമ്്ളംന
ഷ്്മായത.്രാജയ്ത്്്12.01ഘൊടിഘപര്്ക്്്കൊഴില്്നഷ്്മായിഎ
ന്്ാണ്കണക്്്കള്്.ഇത്്രക്്ാര്്ക്്്അടിയന്്രസഹായംഎ
ന്്നിലയിലാണ്കൊഴിലില്്ായമ്ഘവതനംനല്്ക്ന്്ത.്ഈവ
ര്്ഷംമാര്്ച്്്31ന്മ്മ്്്രണ്്്വര്്ഷകമങ്്ിലം്ഇഎസ്ഐഅംഗ
മായിര്ന്്വര്്ക്്ാണ്ആന്ക്ലയ്ം.ശമ്്ളംകിട്്ാതാവ്ന്്തിന്മ്
മ്്്ള്് ഘൊണ്്രട്ിബയ്്ഷന്്സമയത്്്ച്ര്ങ്്ിയത് 78 ദിവസ
കത്്കയങ്്ിലം് വിഹിതമടച്്ിരിക്്ണം. അവസാന ശമ്്ളത്്ി
നക്റ50ശതമാനമാണ്മ്ന്്്മാസഘത്്യക്്്്നല്്ക്ക.നിലവി
ല്്ഇഎസഐ്യ്കടകീഴില്ള്്ബിമിതവയ്ക്്ികലയ്ാണ്്ഘോജ
നയന്സരിച്്്കൊഴില്്നഷ്്മാക്ന്്വര്്ക്്്അവസാനംവാങ്്ി
യശമ്്ളത്്ികന്്്25ശതമാനംമ്ന്്്മാസഘത്്ക്്്ലഭിച്്ിര്ന്്്.
ഇതാണ്ആറ്മാസമാക്്്ന്്ത.്പ്തിയകൊഴിലില്്എനഘോള്്
കെയ്്കപ്്ട്ന്്ഘൊകടഈആന്ക്ലയ്ംനിര്്ത്്്കയം്കെയ്്്ം.

ഓണത്്ിന്പര്തയ്േകഓഫറ്മായിഹായയര്്
കൊച്്ി:ഓണാഘോഷകത്്വരഘവല്്ക്്ാന്്
വമ്്ന്്കയ്ാഷബ്ാക്്്ഓഫറ്കളം്അധികരി
പ്്ിച്്വാറന്്്ിയ്മായിഇലക്ഘര്ോണിക്സ-്ഗ്
ഘോപകരണരംഗകത്്ഘോകഒന്്ാംനമ്്
റായഹാകയര്്.ഉന്്തഗ്ണഘമന്്യ്ള്്ഹാ
കയര്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്പലിശരഹിതഇഎം
ഐസ്കീമ്കളം്കമ്്നിരപ്ഖയ്ാപിച്്്.എയ
ര്്കണ്്ിഷനര്്,വാഷിങ്കമഷിന്്,റരഫ്ിജഘററ്്
ര്്, ടിവി,മമകര്കാഘവവ്ഓവന്്എന്്ിവയി
കലവിപ്ലമായഘോഡല്കളില്്നിന്്്ആക
ര്്ഷകമായഓഫറ്കഘോകട ഉപഘോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്സവ്ന്്മാക്്ാം.

ഓണത്്ികന്്്ഉത്്വാന്്രീക്്ത്്ില്്ഘക
രളത്്ികലഉപഘോക്്ാക്്ള്്ക്്്ഓഗസ്്്്്22മ്
തല്്കസപറ്്്ംബര്്അവസാനംവകരആക
ര്്ഷകമായഓഫറ്കളില്്ഹാകയര്്ഉതപ്ന്്
ങ്്ള്്വാങ്്ാം.രപ്മ്ഖബാങ്്്കള്കടകര്കഡി
റ്്്,കഡബിറ്്്കാര്്ഡ്ഉടമകള്്ക്്്ഓഫറ്കള്്
ലഭയ്മാകം്.ക്ടാകതഉന്്തഗ്ണഘമന്്യ്ള്്
ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്അധികവാറന്്്ിയം്കമ്്
നിവാഗദ്ാനം കെയ്്്ന്്്.എച്്്ഡിഎഫസ്ി,
ഐസിഐസിഐ, ഘൊട്്ക,് കയസ്ബാങ്്്,
സ്്്്ാഘന്്്ഡ്ൊര്്ഘട്്ഡ,്ബാങ്്്ഒഫ്ബഘോഡ,
കഫഡറല്്ബാങ്്്ത്ടങ്്ിയരപ്മ്ഖബാങ്്്ക
ള്കടകര്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്വഴിയ്ള്്പര്്ഘച്്സി
ന്സീഘോഡൗണ്്കപയ്കമന്്്്-പലിശരഹിത
ഇഎംഐസ്കീമിന്പ്റകമപത്്്ശതമാ
നംകയ്ാഷ്ബാക്്്ഓഫറം്കമ്്നിരപ്ഖയ്ാപി
ച്്ിട്്്ണ്്്.

ഹാകയറികന്്്വളര്്ച്്യില്്ഘകരളംസവി

ഘശഷവിപണിയാകണന്്്ം പകര്്ച്്വയ്ാധി
കാരണംനിയരന്്്ണങ്്ള്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്്കണ്്ങ്്ിലം് ഓണാഘോഷ ഘവളില്് വിപ
ണിവലിയഉണര്്വ്രപ്കടിപ്്ിക്്്കമന്്ാണ്
രപ്തീക്്ിക്്്ന്്കതന്്്ം ഹാകയര്് അപ്്യ
ന്്സസ് ഇന്്്യ രപ്സിഡന്്്് എറിക് രബ്ാഗ
ന്്സപറഞ്്്.ഘോകഡ്ൗണ്്കാലയളവില്്
ഉപഘോക്്ാക്്ള്കട സമീപനത്്ില്് അടി
സ്്ാനപരമായമാറ്്മ്ണ്്ായിട്്്കണ്്ന്്്ംമാ
റ്ന്്താതപ്രയ്ങ്്ള്്ക്്ന്സരിച്്്ഉന്്തഗ്

ണഘമന്്യം്സാഘങ്്തികതവ്വം്കാരയ്ക്്മത
യ്മ്ള്്ന്തനഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ലഭയ്മാക്്്ക
യാണ്ആവശയ്കമന്്്ംഹാകയര്്കര്ത്ന്്്.
കൊവിഡ്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ര്പകപ്്ട്്പ്
തിയജീവിതരക്മത്്ില്്ക്ട്തല്്സൗകരയ്
രപ്ദവം്പരിസ്്ിതിസൗഹ്ദവ്മായഉതപ്
ങ്്ള്്ക്്ാണ്കഴിഞ്്ക്റച്്്മാസങ്്ളായി
ആവശയ്ക്്ാഘരറ്ന്്ത.് അത്കൊണ്്് ത
കന്്ഓണാഘോഷഘവളയില്്തങ്്ള്കടന
വീനമായഇലക്ഘര്ോണിക്സ-്ഗ്ഘോപകര

ണങ്്ള്്സ്കപഷയ്ല്്ഓഫറ്കഘോകടവിപ
ണിയികലത്്ിക്്ാന്് കഴിയ്ന്്തികന്്് ആ
ഘവശത്്ിലാണ്കമ്്നികയന്്്ംഎറിക്വയ്
ക്്മാക്്ി.

ഹാകയര്് ഘോറ്മ്കളില്് കതരക്ഞ്ട്
ത്്കമ്്നിഉതപ്ന്്ങ്്ള്്ക്്്ംകതരകഞ്്ട്
ത്്ബഹ്രബ്ാന്്ഡ്ഘറ്്്്റ്കളിലം്ഘകരള
ത്്ികലരപ്മ്ഖഇലക്ഘര്ോണിക്സ്ഘോറ്മ്
കളിലം്രപ്ഘത്യകഓണംഓഫര്്കസപറ്്്ംബ
ര്്30വകരലഭയ്മാകം്.ബജാജ,്എച്്്ഡിബിഎ
ഫഎ്സ,്ഐഡിഎഫസ്ി,ഫസ്്്്്,എച്്്ഡിഎ
ഫസ്ിഎന്്ിവയ്മായിസഹകരിച്്ാണ്കമ്്
നിസാമ്്ത്്ികആശവ്ാസപദ്്തിഏര്്കപ്്ട്
ത്്ിയത.്പാന്്ലാബികന്്് പങ്്ാളിത്്ഘ്ത്
കടയാണ് ഉപഘോക്്ാക്്ള്്ക്്് ആഘോഷ
ഘവളക്ട്തല്്ആഹ്്ാദകരമാക്്ാന്ള്്സ്
കീംകമ്്നിഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്

കാലത്്ികന്്് മാറ്ന്് താതപ്രയ്ങ്്ള്്ക്്
ന്സരിച്്് ഉന്്തസാഘങ്്തികസൗകരയ്ങ്്
ളം്ഊര്്ജക്്മതയ്മ്ള്്ന്തനഇലക്ഘര്ോ
ണിക്സ-്ഗ്ഘോപകരണങ്്ള്്ഉപഘോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്്ലഭയ്മാക്്്ന്്തില്്എന്്്ംരശ്ദ്്പ്
ലര്്ത്്്ന്്ആഘോളരബ്ാന്്ഡാണ്ഹാകയര്്.
മവമഫ പിന്്്ണഘോകട രപ്വര്്ത്്ിക്്്
ന്്ഡയ്്വല്്രഡ്ംസ്പ്്ര്്മസലന്്്്വാഷിങ്
കമഷീന്്,എയര്്കണ്്ിഷനര്്,സമ്ാര്്ട്്്എല്്ഇ
ഡികടലിവിഷന്്,ഇന്്്റാകറ്്്ീവ്കണകറ്്്ഡ്റ
രഫ്ിജഘററ്്ര്് ത്ടങ്്ിയ ഉപഘോക്്ാക്്ള്കട
പ്ത്താതപ്രയ്ങ്്ള്്മ്ന്്ില്്കണ്്്ള്്വയാ
ണ.്
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Health Minister tests
Covid-19 positive

Cop allegedly 
attacks woman

STAFF REPORTER
Bhopal

After PWD Minister Gopal Bhargava,
the corona report of  Madhya Pradesh
Health Minister Dr. Prabhuram
Chaudhary has also come positive.
The Health Minister himself  has given
information about it by tweeting. In a
tweet, he said, "My Covid report has
come positive after the test. I request
everyone who has come in contact
with me to get the corona test done."
May those of  my close contacts go to
the Quarantine. With the prayers and
blessings of  all of  you, I'll soon be pres-
ent among all of  you and will be en-
gaged in the work of  public service.
"-he tweeted.

Health Minister Dr. Prabhuram
Chaudhary is being admitted to the
hospital. Before being admitted to the
hospital, he asked all the people in
contact with him to get his corona
tested. Till then everyone is advised to
stay quarantine.

Dr. Prabhuram Chaudhary is the
seventh minister of  the Shivraj Singh
government to be infected by Corona.
Apart from Chief  Minister Shivraj and
state president VD Sharma, ministers
Gopal Bhargava, Arvind Bhaoria,
Vishwas Sarang, Tulsi Silavat, Mohan
Yadav and Ramkhelavan Patel have
been infected with the corona earlier.

STAFF REPORTER
Bhopal

In Gautam Nagar police station area
of  Bhopal, the policemen slapped a
woman who came to save her brother.
On Saturday, the Gautam Nagar police
arrived in the area to nab a youth. It is
alleged that the young man and his
sister broke into the colony of  the lo-
cality and created sabotage and up-
roar. The brother and sister had a
dispute with the employees of  this
country liquor shop.

On Friday, when the Gautam Nagar
police arrived to apprehend the young
man and start beating him, his sister
came to his rescue. On this, the police-
man Jagish Vishwakarma slapped the
woman. During this time Mahendra
Kumar Mishra, station in-charge of
Gautam Nagar was also present.
Later, police registered a case against
the woman and her brother.  The con-
stable Jagish Vishwakarma was later
line attached as the video of  the police-
man slapping went viral in social
media.

Govt targets 
young voters

SPL CORRESPONDENT
Bhopal

Before the upcoming by-election in
Madhya Pradesh, the exercise to
make the youngsters of  the state as
voters has started. The government is
now making arrangements to make
the youth studying in colleges. In
order to enable the student to become
a voter, he will be given Form-6 only
during admission to the college, so
that he can get his Voter Card made.
Along with this, in schools also, the
youth who are going to be 18 years old
have also been asked to give inspira-
tion to make cards.

The government wants to involve
more and more youth in voting. This
is the reason that Form-6 is being
filled with new entrants to colleges.
The Chief  Election Officer has been
asked to make a sweeping plan in col-
leges and send it by 25 August. But it
is not yet arranged in most colleges.

IPS officers visit TT 
Nagar Stadium
STAFF REPORTER

Bhopal
The IPS officers of  year
2019 batch, trained at Po-
lice Training Academy,
Bhunari, visited TT
Nagar Stadium here on
Sunday.

During thier visit,
they came to know about
the sports facilities; In-
ternational players and
Arjuna Awardee sports
coaches shared thier ex-
periences. They also vis-
ited the Science Sport
Center and reviewed the
arrangements.

In the six-member
team of  cadre proba-
tioner IPS officers, Abhi-
nav Vishwakarma,
Rishikesh Meena,
Priyanka Shukla, Vinod
Meena, Moti VR. Rah-
man and Abhishek
Anand.

All the above officers
of  Indian Police Service
have special interest in
various sports. Vinod
Meena has been a na-
tional level badminton
player.

Director Sports and

Youth Welfare Pawan
Kumar Jain introduced
all the members of  the
team to sports coaches
and sportspersons. Giv-
ing information about
sports activities, he said
that international level
sports facilities and high
level training are being
made available to the
players through various
sports academies.

The result of  this is
that our players are in-
creasing the pride of
Madhya Pradesh at the
national and interna-
tional level.

Referring to the out-
standing performances
of  international shoot-
ing players Aishwarya
Pratap Singh and Chinki
Yadav, he said that both
the players have given
India Olympic quota in
shooting games.

Arjun Awardee Sail-
ing Coach G. L. Yadav
and Arjun Awardee
Rowing Coach Dalbir
Singh also shared their
views and shared experi-
ences.

Valuables worth Rs 2 L 
burgled from Berasia
STAFF REPORTER

Bhopal
House of  an employee of
Community Health Cen-
tre Berasia  was targeted
by miscreants and es-
caped with valuables
worth Rs 2 lakh under
Berasia police station on
Saturday.

Police said that the
victim Jyoti Ravre had
gone to meet her mother
in Karond and when she
returned valuables were
found burgled.

A complaint was
lodged by the victim
with the Berasia police
and in her complaint,
she stated that she had
gone to her mother in
the morning and when
she returned few hours
later and tried to enter
the house but failed as
the door was closed from
inside and when she
checked the miscreant
escaped the house.

The victim found that

window grill located at
the back of  the house
was found broken and
valuables were found
burgled.

After checking, victim
found that the fifty
grams of  gold and half
kilogram silver were
burgled and the total
loss in the burglary was
over Rs 2 lakh.

Based on the com-
plaint after the prelimi-
nary investigation the
police have registered a
case under sections 454
and 380 of  the IPC and
have started further in-
vestigation.

The miscreant es-
caped from the window
grill which was used to
enter the house. The vic-
tim works with the Com-
munity Health Centre
Berasia and lives at
house in the premises of
Community Health Cen-
tre which was targeted
by the miscreants.

Police nabs two over stealing oil
STAFF REPORTER

Bhopal
Parwalia police nabbed two miscre-
ants from Parwalia sadak area and
40 litres of Oil used in transformers
worth Rs 10000 from their posses-
sion on Saturday.

According to the police, acting on
a tip off regarding two men in-
volved in stealing oil from trans-
formers were tracked and nabbed
from Ratanpur. The nabbed miscre-
ants were identified as Ajay
Mewada and Nirbhay Singh alias
Ravi Malviya.

Later, in the investigation Ravi
revealed that he had committed
crimes. After the two were nabbed
police recovered tools used for the
crime.

The complaint was lodged by
lineman Nannulal Verma who pro-
vided information to the police that
two men are involved in stealing oil

from transformers.
Based on the investigation two

accused were searched and nabbed
and oil was recovered from Ajay
Mewada was recovered from his
possession.

During the investigation police
found that the accused are habitual
drinker and for spending on liquor
they used to burgle. Police regis-
tered a case under section 379 of the
IPC.

The number of burglaries com-
mitted by the gang is yet to be inves-
tigated. The accomplices who have
helped the miscreants in disposing
the stolen oil would be investigated.

Police said that Ravi has been
booked for several serious crimes in
the past. The goods the two have
stolen in the past and the areas
which have been targeted by the
accused would be investigated in
the further investigation.

Covid death toll reaches 1229
CHIEF REPORTER

Bhopal
On Saturday evening, 1263 new
patients infected with coron-
avirus were found in the state
with 23 deaths in the last 24
hours. The number of  infected
patients reached 53129 in the
state. The number of  active pa-
tients has increased to 11510. The
death toll in the state reached
1229. Bhopal recorded 161 cases
and 3 deaths in the
last 24 hours.

It has been five
months since the co-
rona infection was
found in Bhopal. The
first patient was
found here on 22
March. Since then, 1
lakh 75 thousand
samples have been
investigated here. Of
these, 9627 i.e. 5.2 percent patients
have been infected. 85 per cent of
the infected have been cured. As
the number of  patients increases,
the facilities of  examination and
treatment have also increased.
2077 general and 324 ICU beds are
available for patients.

For the last five days, the rate
of  corona infection in Madhya
Pradesh has remained at 5 per-
cent or above.

Meanwhile, Madhya Pradesh
Health Minister Dr. Prabhuram
Chaudhary became corona in-
fected. He gave information about
this by tweeting.

Minister Chaudhary attended
two events in Raisen on Saturday
itself. A program was held at the
district hospital, and in another
programme attended a review

meeting of  development plans at
Gairatganj. For the last one week,
Health Minister Chaudhary has
been continuously attending pro-
grams and meetings.

The CRPF’s Bangarasia camp
hospital is another milestone
which is being developed as a 50
bed Corona care center. It is being
told that a total of  139 corona pos-
itive patients of  CRPF have ar-
rived in Bangarasia.

Out of  these, 100 patients have
been cured and sent
back. Now 39 pa-
tients are under
treatment. On the
other hand, the
cured jawans are
coming forward for
the plasma dona-
tion. So far, 10
jawans have donated
plasma.

Ajay Kumar Singh, DIG,
Bhopal Center and Dr. Mahesh-
wari Bhagat, Deputy Inspector
General (Medicine) are taking
jointly taking care and managing
the centre. The corona warrior’s
team is led by Dr. Anurag Giri,
Chief  Medical Officer. His entire
team is working to protect these
defenders of  the country from the
danger of  Corona epidemic and
to treat them fully at the right
time.

CRPF's Bangrasia Campus is
home to about 900 families and
about 5000 personnel from 6 of-
fices and units and their com-
mon health problems have also
been handled with great care
during this crisis and to pre-
vent the spread of  Corona in-
fection throughout the campus.

Corona positive cases 
so far in MP: 53129

Deaths so far in MP: 1229

Recovery so far in MP: 40390

Indore -11161, Bhopal -9284, Ujjain- 1576,
Jabalpur- 3096, Khargone- 1293, Dhar -690,
Khandwa -840, Raisen- 582,
Hoshangabad -456, Barwani -1037,
Dewas -598, Burhanpur -541, Ratlam -790,
Morena -1975, Vidisha -692, Agar Malwa -172,
Mandsaur -675, Shajapur -409, Sagar-981,
Chhindwara-361, Gwalior- 4117, Sheopur- 415,
Neemuch -1049, Harda-370,Alirajpur-375,
Shahdol-325, Rewa-617, Shivpuri-601,
Tikamgarh-373, Anuppur-211, Betul-538,
Dindori-113, Ashoknagar-154, 
Panna-217, Satna-400 ,Jhabua-442, 
Sehore-560, Guna-229, Bhind-552,
Mandla-126, Seoni-182, Sidhi -246, 
Datia -500, Damoh-526, Umaria-94, 
Singrauli-304, Rajgarh-706, Chattarpur-525,
Balaghat -236, Narsinghpur-313, 
Katni-385, Niwari-119

Indore 360,  Ujjain 76, Bhopal 262, 
Khargone-25, Dewas -15, Khandwa-21,
Hoshangabad-15, Raisen-12, 
Mandsaur-12,Burhanpur -25, 
Jabalpur -66,  Dhar-15, Agar Malwa-5,
Shajapur-6, Chhindwara-4, Ashoknagar-4,
Satna -13, Sagar -45, Sehore-17, 
Gwalior-34, Neemuch-13, Jhabua-6,
Umaria-2, Mandla -1, Datia -5, 
Barwani-13, Ratlam-17, Rajgarh-12,
Morena-11, Sheopur -2. Tikamgarh-10,
Rewa-12, Guna -7, Katni-7, Harda-6,
Sidhi-2, Alirajpur-3, Shivpuri -5, 
Bhind-3, Betul-10, Narsinghpur-2, 
Seoni-4, Singrauli-7, Chattarpur -11,
Vidisha-13, Damoh-9, Balaghat -1, S
hahdol-2

Number of 
infected 
patients in

State at 53129

Body of drowned youth recovered
STAFF REPORTER

Bhopal
A 32-year-old man drowned after he was
swept in strong water current on Saturday in
Parwlia; body was fished out after three
hours of  search. According to the police, a
man was swept by strong water current at a
nullah  and police were informed regarding
the accident by the locals. The body was
fished out by the locals and rushed to hospital
where he was declared dead.

The body was sent for the post mortem and
a case under section 174 of  the CrPC has been
registered by the police.

Police found that the deceased along with
his friend had gone to collect wood in the for-
est near Ratibad and got trapped in the strong
flowing water while his friend managed to es-
cape.

The deceased slipped when crossing nullah
and got swept in the strong water current and
drowned.

Meanwhile, a 32-year-old married woman
who sustained burn injuries on Saturday died
during treatment.

A deserted  view of  MP Nagar square during Sunday lockdown in wake of  coron-
avirus pandemic in Bhopal on Sunday.

A large number of  Ganesha idols lying undelivered in a workshop, following Government re-
strictions on public celebrations in the wake of  the Covid-19 outbreak, in Bhopal on Sunday.

BJP leader and Rajya Sabha MP Jyotiraditya Scindia at a party rally during BJP membership campaign in Gwalior on Sun-
day.

Residents inspect their houses damaged in floods caused by the rise in water level of  Kaliasot
river after the heavy rain at Damkheda in Bhopal on Sunday.
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